ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 24. 4. 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 XXI. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na XXI. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnil Mgr. Ján Várady.
- V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XXI. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ. Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Navrhol doplniť program o bod: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný
príspevok na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ, Švermova 6 v Michalovciach.
Uvedený bod by bol nový bod č.14. Ostatné body budú prečíslované.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predniesol návrh na doplnenie bodu programu č.3 Voľba člena mestskej rady o voľbu člena
Redakčnej rady Michalovčan z radov nezaradených poslancov a to Mgr. Jána Váradyho.
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Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Požiadal primátora mesta, aby počas rokovania mestského zastupiteľstva bol dodržaný
rokovací poriadok a to dodržiavanie času jednotlivých vystúpení.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Budem rád ak to bude rešpektované zo strany všetkých.
Hlasovanie o návrhu Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. o doplnení bodu č.3
(hlasovanie č. 1)
za: 10 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 9 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh na doplnenie bodu č.3 programu bol schválený.
Hlasovanie o návrhu Viliam Zahorčáka, primátor mesta o doplnení programu
(hlasovanie č. 2)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
-

Poslanec Ing. Kapitan mal technickú poruchu na hl. zariadení. Vyhlásil, že chcel
hlasovať za predložený návrh.

Primátor konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol schválený.
Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
mesta dal hlasovať o návrhu programu rokovania XXI. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 3)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XXI. zasadnutia MsZ bol schválený .
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XXI. zasadnutia MsZ primátor mesta určil
týchto poslancov:
1. Mgr. Jána Eštoka
a
2. MUDr. Benjamína Bančeja
Informátormi zo zasadnutí Mestskej rady Michalovce, ktoré sa uskutočnili 20. marca 2018
a 17. apríla 2018 sú p. poslanci MUDr. Makohus a MUDr. Kuchta.
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Bod č. 2
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej a volebnej
komisie:
- Ing. Jozef Sokologorský
- RNDr. Lýdia Sidivárová
- MUDr. Jozef Valiska
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená.

BOD č. 3
Voľba člena mestskej rady Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 12. decembra 2014,
schválilo zriadenie Mestskej rady v Michalovciach v počte 8 členov. Počet členov mestskej
rady môže tvoriť najviac jedna tretina počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa v súlade
s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a zákona o obecnom zriadení prihliada na
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom
zastupiteľstve. Na základe tohto princípu boli na ustanovujúcom zastupiteľstve na základe
návrhu politických strán zvolení do mestskej rady šiesti poslanci, pričom siedmy člen je
zástupca primátora mesta, ktorý sa stáva členom mestskej rady zo zákona - § 13b, ods.2
zákona o obecnom zriadení. Pri voľbe orgánov mesta nebol do mestskej rady zvolený žiadny
nezávislý poslanec. Z tohto dôvodu miesto prináležiace nezávislým poslancom, pri
rešpektovaní princípu pomerného zastúpenia, doposiaľ obsadené nebolo.
V mesiaci február 2018 doručili primátorovi mesta traja nezávislí poslanci návrh na
zvolenie za člena mestskej rady PhDr. Ing. Mirka Gejguša, PhD. Návrh tvorí prílohu tohto
materiálu.
Na základe tohto návrhu predkladám návrh na voľbu člena mestskej rady PhDr. Ing. Mirka
Gejguša, PhD. Voľba sa uskutoční v súlade s rokovacím poriadkom verejne, prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia.
Rozprava:

Ing. Jozef Bobík
Nemám námietky voči voľbe nového člena mestskej rady, ale v materiáli, ktorý máme
predložený sa píše, že hlasovanie sa uskutoční verejne, prostredníctvom hlasovacieho
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zariadenia. Nebolo by to v súlade s rokovacím poriadkom. Je potrebné dať hlasovať o tom, či
sa bude hlasovať verejne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec, zatiaľ sme v rozprave. Ešte sme nehovorili o spôsobe hlasovania. V materiáli je
uvedené verejne, nakoľko sa tak udialo aj na ustanovujúcom zasadnutí MsZ.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Doplňujúci návrh na člena Redakčnej rady novín Michalovčan
Návrh Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD.
Navrhujem doplniť Redakčnú radu Michalovčan o poslanca Mgr. Jána Váradyho, ktorý
dlhodobo pôsobí v oblasti kultúry mesta Michalovce, je učiteľom slovenského jazyka a vedie
aj vydávanie školského časopisu na škole kde pôsobí. Svojim prístupom by bol prínosom pre
Redakčnú radu novín Michalovčan.
Rozprava:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nemáme momentálne k dispozícii Štatút novín Michalovčan, teraz nie je jasné či tam nie je
obmedzený počet.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Pri študovaní Štatútu novín Michalovčan som nezistil, že by bol obmedzený počet členov RR
novín Michalovčan.
JUDr. Gabriel Dorič
Počet členov komisií a redakčnej rady schvaľuje ustanovujúce MsZ. Nie som proti doplneniu
RR, ale bude zrejme treba zmeniť aj Štatút novín Michalovčan a príslušné uznesenie MsZ.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Aby nevyznelo, že nie je ochota doplniť Mgr. Váradyho za nového člena RR novín
Michalovčan, navrhujem, aby boli prijaté k bodu č. 3 samostatné uznesenia na voľbu člena
mestskej rady a člen RR novín Michalovčan. Pri preverení daného stavu, či nie sú nejaké
obmedzenia, ak by boli, dané uznesenie nebude podpísané. Následne tento návrh bude
predložený primátorom mesta do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka
Štatút hovorí, že člena RR novín Michalovčan môže navrhnúť len primátor mesta.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
V takom prípade si osvojujem návrh Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. Navrhujem korektné
riešenie v prípade problému tak, ako to tu pred chvíľou bolo prednesené.
Doc. Ing. Stričík,PhD.
Požiadal, aby návrh zo strany primátora bol prednesený už dnes.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Povedal som, že návrh si osvojujem, čiže ho predkladám ja.
MUDr. Benjamín Bančej
Na ustanovujúcom MsZ bol stanovený počet členov komisií a členov redakčnej rady.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V prípade, že bude nový člen RR novín Michalovčan zvolený a bude tam nejaký rozpor,
uznesenie nebude podpísané, nenadobudne platnosť a na najbližšie rokovanie MsZ sa
pripravíme tak, aby veci boli v súlade.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Hlasovanie, aby voľby na člena MsR a RR novín Michalovčan boli verejné
(hlasovanie č. 5)
za: 21 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že mestské zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie o voľbe člena
mestskej rady člena RR novín Michalovčan.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie Ing. Jozef
Sokologorský v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
volí
PhDr. Ing. Mirka Gejguša, PhD. za člena Mestskej rady Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Zablahoželal
PhDr. Ing. Gejgušovi k zvoleniu.
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie Ing. Jozef
Sokologorský v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
volí
Mgr. Jána Várady za člena Redakčnej rady novín Michalovčan.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. V prípade
zistených rozporov, nebude podpísané a tým nenadobudne platnosť.

BOD č. 4
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce
za obdobie: marec – apríl 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období sa uskutočnili dve zasadnutia mestskej rady
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovaní MsR, sú aj v programe tohto mestského
zastupiteľstva.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie marec –
apríl 2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.8)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 5
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XX.
zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 27. februára 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ako je uvedené v predloženej správe, na XX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 27. 2. 2018, interpelácie predložili poslanci: Ing. Jozef
Bobík, MUDr. Jozef Makohus, Ing. Jaroslav Kapitan, RNDr. Lýdia Sidivárová, PhDr. Jana
Cibereová, Mgr. Ján Várady, MUDr. Ján Mihalečko a PhDr. Marta Horňaková.
Rozprava:

Ing. Jozef Bobík
Kolega p. Stričík povedal, že máme dodržiavať rokovací poriadok. Ja tu mám zhodou
okolností interpelácií viac. Sú to zložitejšie aj komplikovanejšie veci, ak bude dobrá vôľa
pretože ide o peniaze, tak by sme ich mohli aj doriešiť. Prvá interpelácia sa týka novín
Michalovčan, interpeloval som odvolanie predsedu redakčnej rady z dôvodu
nerešpektovania uverejňovania príspevkov poslancov – všetkých. Je nato rôzny výklad. Ja
som v tomto smere oslovil o vyloženie výkladu dvoch profesorov. Z obidvoch odpovedí
vyplýva to, že správny výklad je ten, že sa každému poslancovi, ktorý napíše príspevok, sa má
jeho príspevok aj zverejniť.
Ďalšiu interpeláciu som mal k veľkoobjemovým kontajnerom. Odpoveď bola v tom zmysle, že
na donom mieste kontajner nemôže byť umiestnený a má sa nájsť náhradné riešenie.
Náhradné riešenie som oznámil p. riaditeľovi TaZS mesta Michalovce. Očakávam, že na jeseň
tento problém bude na Ul. A. Kmeťa vyriešený.
Ďalší príspevok som mal k futbalovému štadiónu. Myslím si, že došlo k určitému
nedorozumeniu. Bolo by dobre keby sme si ho vysvetlili a o to sa bude ľahšie riešiť. Vrátil
som sa k tomu preto, že príjemcom dotácie, ktorá prišla v minulom roku bol mestský
futbalový klub. Mesto Michalovce je tiež mestský futbalový klub, je tam akcionárom. Dotácia
bola použitá na nový trávnik.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
- Výklady môžu byť rôzne. Výklad náš a predkladateľa rešpektujeme. Pokiaľ bude
na najbližšom rokovaní MsZ takýto bod, môžeme sa o tom baviť a vyjasniť si
nepresnosti čo sa týka Michalovčana.
- Príjemcom dotácie bol mestský futbalový klub, ktorý to riešil, vrátane
verejného obstarávania. Mesto malo záujem aby to bolo v poriadku. Ak sa
objavili technické problémy, tak ako sa objavujú pri mnohých stavbách,
dodávateľ to odstráni.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Je potrebné uplatniť reklamáciu na zle odvedené dielo.
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Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka
Pán poslanec Bobík pri interpelácii futbalového štadióna uviedol aj nepravdivé informácie,
pravdepodobne nechtiac. Čo sa týka položenia futbalového trávnika v roku 2009. V roku
2017 bol trávnik vymenený nie kvôli slabej kvalite, ale kvôli inštalácii výhrevného systému
trávnika v roku 2017. Z technických príčin nebolo možné použiť pôvodný trávnik.
Ing. Július Oleár
K vystúpeniu Ing. Bobíka. Váš návrh bolo posunúť kontajner o pár metrov ďalej, na pozemky,
ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta. Ďalší návrh sme spoločne nenašli, na vami vytypovaných
pozemkoch (ešte to nemám overené) by mala začať výstavba.
MUDr. Dušan Goda
Rád by som sa vyjadril k interpelácii z predchádzajúceho zastupiteľstva pána Ing. Bobíka,
ohľadne novín Michalovčan. Pán primátor znovu budeme reagovať na vás. Logika nepustí
a jazykovedci jednoznačne potvrdili, že vaša odpoveď je neadekvátna na túto interpeláciu –
Vaša odpoveď: podľa výkladu spracovateľa a predkladateľa štatútu dvojtýždenníka
Michalovčan sa zverejnením jedného príspevku poslanca rozumie jeden príspevok poslanca
nie jeden príspevok od každého poslanca.
Štatút RR čl. 7.7. redakčná rada zverejňuje príspevok každého poslanca mestského
zastupiteľstva, týkajúci sa problematiky mesta, najviac jeden príspevok v čísle.
Takže vsuňme si miesto príspevok každého poslanca, vaše vyjadrenie jeden príspevok
poslanca. Takže logicky vyjde : redakčná rada zverejňuje jeden príspevok každého poslanca
mestského zastupiteľstva. To znamená, že vaše vysvetlenie potvrdzuje to, že nemáte pravdu.
Logika nepustí. A ešte k ďalšiemu vášmu vyjadreniu. Tomuto vyjadreniu zodpovedá aj
súčasná obsahová kapacita novín. O akej kapacite hovoríte? Podceňujete asi našu mozgovú
kapacitu nás poslancov, resp. verejnosti. Nie pán primátor, kapacita novín je postačujúca.
Nikdy sa nestalo, aby tam dalo príspevok naraz 25 poslancov ako ste tvrdili minule, je to
nehorázna lož a keby aj, až potom by som pristúpil k tomu žrebovaniu. Kapacita novín
postačuje. Ďalej sa tu odvolávate a tiež nelogicky, na hodnotenie nezávislej organizácie
Transparency International , kde sa Michalovčan z 83 hodnotených umiestnil na 61 mieste.
Vy tvrdíte, že aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice,
väčšina obsahu je o iných záležitostiach, propaguje vedenie radnice abnormálne často.
Pomer alternatívy názoru voči všetkým informáciám a politike samosprávy v jednom čísle je
hodnotený stupňom dobrý.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec máte právo na svoj názor, my vám ho neberieme. Tak ako bolo povedané pred
chvíľou, my si za svojim názorom stojíme. Osobne si myslím, že kapacita novín neumožňuje,
aby tam bolo potencionálnych 25 príspevkov od poslancov. Pokiaľ sa toto zastupiteľstvo
rozhodne zmeniť a spresniť štruktúru novín, nie sme proti. Treba ale rátať aj s možnosťou, že
bude 25 príspevkov a potom to už bude zborník poslaneckých článkov. Pokiaľ ide
o hodnotenie Transparency International je to jedna z organizácii, ktorá hodnotí a má svoj
názor. Jej hodnotenie nevyznieva tak, ako to tu bolo prezentované.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Nie je to opäť tak, ako rozprávate, pretože logika a fakty nepustia. Vaše domnienky,
vydávate za fakty. Takto nemôžme ďalej pracovať. Vy poviete, že to je tvrdenie proti
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tvrdeniu, ale štatút jasne konštatuje, čo je pravda a čo nie. Čo je vyhýbanie sa pravdy, toto
vaše správanie smeruje k totalitným praktikám v týchto novinách. Hodnotenie Transparency
International berme do úvahy ako diplomatický filter. Stupeň dobrý v tejto terminológii
znamená zlý. Toto je môj názor.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Toto je váš názor, ako mnoho iných, že vy sa snažíte vidieť negatíva a podsúvať to. Robíte to
systematický a robíte to aj teraz. Je to váš názor a my vám ho neberieme. Pokiaľ chcete niečo
zmeniť, je potrebné o tom rokovať. Dnes platia pravidlá, ktoré tu boli prezentované.
PhDr. Marta Horňáková
Vážené mestské zastupiteľstvo, v rámci tohto bodu sa chcem spýtať na riešenie dvoch
podnetov, ktoré som predkladala na poslednom mestskom zastupiteľstve a to vo veci
zaplavených pivníc na Ul. lipovej, či sú nejaké nové skutočnosti a tiež ohľadom prvkov
detského ihriska pri jazierku baňa.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Boli rokovania s vodárenskou spoločnosťou, boli prednesené návrhy vlastníkom domov. Je
tam viacero technických problémov, ktoré treba riešiť. Mesto môže urobiť len opatrenia
ohľadom odvedenia dažďových vôd. Súvisí to aj so splaškovou kanalizáciou a to súvisí aj
s vlastníkmi domov. Čo sa týka detských prvkov pri jazierku baňa, bolo to akceptované, dnes
ešte budeme o tom hovoriť v bode rozpočtové opatrenie.
Mgr. Ján Eštok
Vážení kolegovia, bolo by veľmi zle, keby našim najväčším problémom v zastupiteľstve, boli
noviny Michalovčan. Ja to považujem za okrajovú záležitosť. Noviny Michalovčan, sú noviny
občanov mesta Michaloviec a nie poslancov. Ak chceme mať úvodník politický taký alebo
onaký, nikto nebráni tomu, aby napr. losovaním sa tam taký úvodník dával. Nech tam ale
budú postrehy a námety občanov. Potom to budem aj čítať. Čítam rád, čo mi posiela p.
Palečková, ale že by to boli politické hry, veľmi pekne ďakujem, nie. Kto chce vydávať noviny,
je na Slovensku povolené vydávať tlačoviny, nech sa páči nech vydáva každý kto chce.
MUDr. Dušan Goda
Pán kolega Eštok opäť ste nepochopili podstatu, pretože Michalovčan sú noviny občanov,
musia byť vyvážené a širokospektrálne a to nie sú. Sú zneužívané na politické hry. Verejnosť
to cíti a chápe.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je to samozrejme váš názor, neviem či okrem vás má aj niekto iný takýto názor.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský 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 XX. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 27. februára 2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.9)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Správa o výsledkoch kontrol
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám správu v súlade so zákonom o obecnom
zriadení. Od posledného MsZ boli ukončené tri kontroly. Jednalo sa o kontrolu
dodávateľských zmluvných vzťahov a kontrolu čerpania kapitálových výdavkov. Cieľom bolo
preveriť uzatváranie, plnenie a dodržiavanie dodávateľských zmluvných vzťahov Mesta
v nadväznosti na čerpania kapitálových výdavkov.
Druhá kontrola bola zameraná na kontrolu vybraných bežných príjmov. Kontrolovali sa
príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.
Tretia kontrola bola zameraná na hospodárenie s majetkom Mesta, jeho evidencie,
inventarizácie v ZŠ – Školská 2 Michalovce.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Strana 5, v bode 10 je zmienka o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu verejných
komunikácii, parkovísk atď. Obstarávanie bolo na 6 014 985 €, bolo to tak niekde schválené?
Započítava sa táto suma do celkového dlhu Mesta?
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Momentálne vám nato neviem odpovedať. Môžete prísť na útvar hlavnej kontrolórky
a nazrieť do spisových materiálov z tejto kontroly.
MUDr. Dušan Goda
Chcem sa pozastaviť pri bode č.4 predkladanej správy – rekonštrukcia zimného štadióna.
Nečudujem, že správa je taká stručná, mali ste asi malo podkladov. Verejnosť aj my vieme, že
tento štadión bol netransparentne zrekonštruovaný. V podstate ste nemali ani čo
kontrolovať, keďže neboli rozpočtové výkazy výmery, nebol zrealizovaný položkovite
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rozpočet. Zameriam sa na dve veci. Informujete nás, že kontrole bolo predložené stanovisko
k zverejneniu rozpočtu spoločnosti HANT BA,a.s. zo dňa 9.1.2017, v ktorom je uvedené: ...
spoločnosť si týmto spôsobom chráni tieto skutočnosti prostredníctvom inštitútu
obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a násl. Obchodného zákonníka a nesúhlasí
so sprístupnením tejto informácie, t.j. položkovým rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o
dielo. Ako je to možné, že nesúhlasí? Mesto je verejná inštitúcia. Bolo tu použitých 1 300 tis.
€ štátnych financií. Toto musí byť zdokumentované do 1 centa.
Ďalšia vec – zmluva o dielo č. 7/7/TI/2017, ja som tvrdil vo svojich novinách
a v Michalovčanovi dvakrát fakturované, raz možno zrealizované. Dokonca to vychádza, že
trikrát fakturované. Pozrime sa na júnové číslo príspevku novín Michalovčan, kde sa píše ....
v súčasnosti prebieha príprava pre nátery oceľovej konštrukcie. Zmluva bola podpísaná v júli.
V čl. 3.2 sa píše zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich
dodávok. V čl. 3.4 ... zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať diela na vlastnú zodpovednosť. Ako je
možné, že v júni sa tam už pracovalo. Znamená to, že práce boli vykonávané na základe
pôvodnej zmluvy s fy HANT BA, a.s. Z toho vyplýva, že na náteroch robili dve firmy.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Odpoviem vám tak ako p. Bobíkovi. Môžete prísť a pozrieť sa na výsledky kontroly. V správe
je len strohá informácia o výsledku kontroly. Ubezpečujem vás, že táto správa mala 20 strán,
čiže všetko, čo sme dostali na kontrolu kapitálových výdavkov z kontrolovaného odboru bolo
zaevidované. Môžem vás ubezpečiť, že pri kontrole sme mali všetko k dispozícii.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Samozrejme prídem a budem veľmi prekvapený čo tam budem čítať. Cez to všetko vidíte
prítomní poslanci a občania, čo sa tu udialo. V júni už predpríprava, keď ešte nebola zmluva
s touto firmou. To znamená, že na tejto zákazke robili dve firmy. Je to jasné a budeme o tom
ešte počuť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vy už dopredu viete, vy ste vyšetrovateľ, pomaly ste už aj odsúdili. Svoje konštrukcie
vydávate za dôkazy. Odporúčam vám zmieriť sa s tým, vás to strašne bolí, že štadión stojí, je
pekný, že tu bol medzištátny zápas, že ho každý chválil. Musíte to už nejako prežiť.
Mgr. Martin Nebesník
Pri všetkej úcte, aby sme nemuseli počúvať ako obohratú platňu ešte do konca nášho
volebného funkčného obdobia, nemyslel som si, že poslanecký chlebíček je to tom, že sa
máme vyznať vo všetkom. Tak to vyzerá, že niektorí z nás naozaj vidia do všetkého, sú
odborníci aj na technickú stránku, ekonomickú, do školstva, zdravotníctva, do výstavy, do
všetkého. Myslím si, že sú nato kompetentné orgány, ktoré sa môžu k týmto problémom
vyjadriť. Keď sa nejaké chyby urobili, na tie chyby sa príde, tí ktorí to spôsobili budú
potrestaní. My, ako poslanci budeme o tom vedieť. Nemyslím si, že my sme tí poslanci praví
a kompetentní, ktorí by mali vyšetrovať a súdiť. My takéto kompetencie nemáme. Bolo by
dobre, aby sme túto kapitolu už uzavreli. Počkali si na výsledky šetrenia a potom urobme
závery. Takto sa budeme krútiť vždy dookola a počúvať sa navzájom ako obohratá platňa.
Nebude to mať žiadny efekt.
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Obohratá platňa to je to vaše. Nie som vyšetrovateľ ani sudca. Ja poukazujem. Na to ma
zvolili občania Michaloviec, aby som nato poukazoval. Aby verejnosť bola informovaná.
Nerobte zo mňa vyšetrovateľa, alebo sudcu, nie som ním. Moja povinnosť je poukazovať ako
sa tu gazduje.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec máte právo takto vystupovať aj vybrať si spôsob.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol.
Hlasovanie
(hlasovanie č.10)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
Súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky
2016-2017
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Iveta Palečková, ved. odboru komunikácie,
marketingu a kultúry.
Ing. Iveta Palečková
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja poskytuje komplexnú analýzu
aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia v hospodárskej, sociálnej a
environmentálnej oblasti. Bol vypracovaný a schválený v závere roka 2016 na desaťročné
obdobie, teda na roky 2016 až 2025 a my vám dnes predkladáme monitorovaciu správu za
prvý ucelený kalendárny rok.
Táto monitorovacia správa je tak, ako aj PHSR, rozdelená do troch hlavných oblastí,
pričom každá z nich zahŕňa príslušné projektové zámery. Tento dokument pojednáva o ich
plnení a aktuálnom stave realizácie. Vzhľadom k tomu, že sme ešte len na začiatku plnenia
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PHSR, niektoré z programových cieľov sú splnené, iné sú v plnení a viaceré sú naplánované
na nasledujúce roky, tak ako PHSR teda až do roku 2025.
Z tých ktoré sa nám podarilo splniť už v tomto období spomeniem aspoň :
Inštaláciu hlásičov do autobusov MAD pre osoby so zrakovým postihnutím
Vytvorenie makety židovskej synagógy
Zriadenie nového denného centra pre seniorov (už deviateho)
Nainštalovanie zariadenia pre ľudí so sluchovými poruchami vo veľkej sále MsKS
Zriadenie komunitného centra
Terénna sociálna práca a komunitná práca priamo v komunitách
Rozširovanie kamerového systému v meste
Rekonštrukcia mestských komunikácií – ciest, chodníkov a parkovísk
Dobudovanie chýbajúcich chodníkov
Regenerácia medziblokových priestorov sídlisk
Modernizácia mestskej športovej haly
Rekonštrukcia a dostavba zimného štadióna
Revitalizovanie Cintorína Červenej armády na Hrádku
Vytvorenie selfie miesta
Prístrešky pre kontajnery
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva
Dovolím si len zopakovať, že ide o prvý rok hodnotenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, ktorý je schválený na desaťročné obdobie, preto viaceré projektové
zámery sú ešte len v plnení, niektoré sa k realizácii ešte len pripravujú.
Rozprava
Ing. Jozef Sokologorský
Vážené mestské zastupiteľstvo, predložený materiál a nasledujúce materiály, ktoré sú
predmetom rokovania boli prerokované vo finančnej komisii. PHSR je určitá vízia Mesta
a ciele, ktoré chce Mesto počas 10 rokoch naplniť. Dôležitým bodom pri plnení týchto cieľov
je spôsob financovania. Nadväzuje nato Záverečný účet a rozpočtové opatrenie a návrhy na
zmenu rozpočtu príspevkových organizácií. Kapitálové aktivity sú riešené na základe
hospodárskych výsledkov. Výsledky ukazujú, že máme fin. prostriedky, ktoré môžeme využiť
na rôzne kapitálové aktivity, ktoré sú uvedené v PHSR. Ide o odpočet jedného uceleného
roku. Finančná komisia odporúča materiál schváliť.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Ako už bolo povedané hodnotíme ucelený rok PHSR. Som rád, že došlo na moje slova, kedy
som upozorňoval na potrebu vyhodnocovania PHSR v súlade s platným zákonom
o regionálnom rozvoji. Materiál nám poskytuje ucelený prierez toho čo sa v meste robilo.
S akými problémami sa stretávame pri realizácii PHSR, aby sme mohli byť pripravení na ich
riešenie? Významná časť PHSR je finančná, ktorá hovorí o tom z akých zdrojov budeme
čerpať finančné prostriedky pre jednotlivé aktivity. Počíta sa v budúcnosti aj s vyhodnotením
vo finančnej oblasti?
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sú isté štandardy, podľa ktorých sa postupuje pri tvorbe a schvaľovaní PHSR.
Vyhodnocovanie je tiež v zmysle platných postupov. Mesto Michalovce má aj iné materiály,
ktoré sa viažu na PHSR. Finančné aspekty sa premietajú do plánu rozpočtu pre ďalšie
obdobia.
Ing. Iveta Palečková
PHSR je realistický schválený, nepredpokladáme nijaké väčšie problémy pri jeho financovaní.
MUDr. Benjamín Bančej
PHSR vychádza z previazanosti so všetkými rozpočtami.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Pri schvaľovaní PHSR pred rokom, boli tam zahrnuté všetky námety a pripomienky, ktoré
vzišli od poslancov. Pokladám tento materiál za najdôležitejší materiál, ktorý Mesto
spracoval. Je to otvorený materiál, do ktorého možno vstupovať, pripomienkovať
a navrhovať nové zmeny. Poslanci by mali mať materiál preštudovaný a pravidelne sa
k nemu vracať. Nie som presvedčený o tom, čo hovoril p. Stričík, či musí byť už teraz na
každú jednu aktivitu finančné krytie. Ide o dlhodobý materiál. Odporúčam súhrnnú
monitorovaciu správu schváliť.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka
Som rád, že predrečníci potvrdili dôležitosť mojich slov. Materiál bol predkladaný odborom
IaG a bola pod ním podpísaná RNDr. Machová. Viaceré veci som s ňou konzultoval
a vylepšoval. Dôležitou časťou materiálu bolo finančné krytie plánovaných aktivít. Viacero
aktivít závisí od získania externých fin. zdrojov. Ak sa nám nepodarí zaistiť tieto fin.
prostriedky, budú sa ťažko realizovať niektoré naplánované aktivity.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sme radi keď poslanci aktívne prispievajú, tak isto ako občania. Neboli ste jediný, kto do toho
prispel, boli viacerí, čo bolo aj ocenené. Áno sú niektoré aktivity postavené na získaní
externých zdrojov, mohli by byť aj na vlastných, ale je vždy rozumnejšie, ak je taká možnosť,
riešiť to externými prostriedkami. Usilujeme sa externé zdroje získať, aby sa časť
naplánovaných aktivít naplnila. Je to na 10 rokov, ak sa niečo nepodarí v jednom roku, je
možnosť aktivitu posunúť na ďalšie obdobie.
Ing. Jozef Sokologorský – fakt. poznámka
Moje vystúpenie som začal preto takto, lebo nasledujú materiály, ktoré sú prepojené a úzko
súvisia s PHSR.
PhDr. Jana Cibereová
Veľa z toho čo som chcela povedať, povedal už p. Ďurovčík. Je to materiál, ktorý prezentuje
vedenie mesta a aj poslancov. Na základe predloženej správy môžeme byť v tejto oblasti
spokojní. Dotknem sa trošku kultúry. Kultúru v našom meste občania vnímajú v našom
meste veľmi pozitívne. Je dôležité, že Mesto dokázalo nájsť jednotný prvok, cez ktoré sa
mesto zviditeľňuje a kde sú vymenované všetky tie akcie cez ktoré to robí. V spolupráci so
zemplínskym múzeom pracuje na vytvorení zoznamu pamätihodnosti mesta. Je to potrebné
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aj pre generáciu, ktorá príde po nás. V tejto oblasti vyzdvihnem aj vytvorenie miniatúry
bývalej židovskej synagógy. Dôležité je, že sa našli zdroje aj na poznanie minulosti mesta ako
sú historické kresby, historické zábery a to všetko čo odbor kultúry aj MsKS Michalovce robí.
Myslím si, že ako poslanci vystupujeme naozaj pozitívne k všetkému čo robíme, aby občania
mesta mali možnosť poznať, že poslanci sú tu na rozvoj mesta a nielen na kritiku a keď, na
zdravú kritiku. PHSR svedčí o tom, že vedenie mesta spolu s poslaneckým zborom robí dobrú
prácu, pre rozvoj mesta a nemáme sa začo hanbiť.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016 – 2017.
Hlasovanie
(hlasovanie č.11)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2017.
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Predkladáme Výročnú správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické
a záhradnícke služby mesta Michalovce za rok 2017, v ktorej sú prezentované výsledky
hospodárenia a chodu organizácie v kalendárnom roku. Úlohou tejto správy je vytvoriť verný
obraz o činnosti organizácie ako celku a jednotlivých jej stredísk. Základnou úlohou
organizácie bolo zabezpečovať verejnoprospešné služby k spokojnosti obyvateľov mesta
Michalovce.
Skutočnosť nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2017 bola nasledovná.
V hlavnej činnosti náklady činili 5 972 075 €, výnosy celkom 5 972 061 € s hospodárskym
výsledkom – 14 €.
V podnikateľskej činnosti náklady celkom činili 744 378 €, výnosy celkom 9748 920 pri
hospodárskom výsledku 4 542 €.
Hospodársky výsledok za celú organizáciu činí 4 528 €.
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Rozprava
MUDr. Dušan Goda
TaZS mesta Michalovce majú pozitívnu funkciu v meste. Sú užitočné a mnohokrát to pocítia
aj občania. V posledných 2-3 týždňoch som dostával informácie ohľadne výrubu stromov
a krovín. Občania ma upozornili nato, že sa to robí barbarským spôsobom. V nedeľu som bol
pozvaný na cintorín, aby som videl, čo spôsobili TaZS mesta Michaloviec. Spĺňala táto činnosť
všetky atribúty? Som presvedčený, že nie. Ako je možné, že v mesiaci apríl došlo k výrubu
stromov. V mnohých prípadoch veľkých a zdravých stromov. Výrub je možný len v mimo
vegetačnom období. V praxi to znamená do konca marca, potom až na jeseň. Výrub bol
barbarský, bol k tomu prizvaný dendrológ? Porušili sa predpisy a zákony pri dodržaní času
výrubu. Prosím robte to zodpovedne a kvalitne a nech k takýmto situáciám nedochádza.
Ing. J. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Výrub stromov medzi hrobovými miestami má veľké špecifiká. K jednotlivým stromom sa
nedokážeme dostať technikou ako by sme potrebovali. Je potrebné prizvať na výrub
takýchto stromov odborníkov – horolezcov, ktorí tieto stromy režu a pomalých kúskoch
spúšťajú na zem, aby nedošlo k poškodeniu okolitých hrobov. Základom je nepoškodiť
hrobové miesta. Preto je to tak , ako to máte na uvedených fotkách. Proces je zdĺhavý
a pomalý a až po jeho ukončení dochádza k vyčisteniu okolia. Uisťujem vás, že priestor bude
v čo najkratšom možnom čase vyčistený. Je mi to ľúto, ale ináč sa to robiť nedá.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Neberiem takúto argumentáciu pán riaditeľ. Ak sa to robí horolezcami, určite máte dosť
personálu, aby sa okolie hrobových miest a hroby dali vyčistiť ešte v ten deň. Vám by sa to
páčilo na hrobe vašich rodičov?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Každý strom má svojich ochrancov, ale aj tých, ktorí chcú aby bol odstránený. Platí to aj
o stromoch na mestskom cintoríne. Bol som viackrát požiadaný občanmi, aby ten ktorý
strom bol odstránený, aby boli orezané konáre, lebo tí, ktorí tam majú hrobové miesta sa
boja o poškodenie pomníkov. Často je to robené na základe týchto žiadostí a konzultuje sa to
s odborníkmi a odborom životného prostredia. Spôsob nie je určite zámerne barbarský a to
už vôbec nie na cintoríne. Verím, že postupovať sa muselo tak, ako to tu povedal pán riaditeľ.
Mgr. Ján Eštok – fakt. poznámka
Pochopil som, že sa k tomu vyjadrili zodpovedné orgány. Podobná situácia bola na
martinskom cintoríne, kde došlo k nariadeniu výrubu, pretože poškodzovali hrobové miesta.
Treba nato pozerať z dvoch hľadísk.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Máme pred sebou materiál, ktorý hodnotí činnosť TaZS mesta Michalovce. Verím, že do
budúcnosti a to aj v súvislosti s nákupom novej techniky rozšíri svoje podnikateľské aktivity,
čo bude mať aj pozitívny vplyv aj na hospodárenie TaZS mesta Michalovce. Dovolím si položiť
jednu otázku: V akom stave je riešenie nových kapacít na uskladnenie TKO, pretože aj
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s predloženého materiálu vyplýva, že skládka je naplnená. Ostáva cca 32 %, ktoré by
v priebehu najbližších 2 rokov mali byť naplnené. Je to problém, ktorý treba riešiť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sme si vedomí skutočnosti, že TKO je potrebné uskladňovať. Možnosť je ešte stláčať to čo
tam je. Je tam kapacita ešte na nejaké časové obdobie. Nie sme len my tí, ktorí o tom
rozhodujú. Potrebovali sme súhlas od Ministerstva životného prostredia SR aby sme mohli
rozširovať skládku. Ministerstvo život. prostredia kritizuje za veľké množstvo uskladneného
odpadu na skládkach. Skôr bude tendencia aby sa to riešilo ináč.
Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na ostatnom zastupiteľstve som informoval, že máme kladné stanovisko MŽP SR. Bolo však
napadnuté aktivistami s tým, že na MŽP SR je zriadená komisia, ktorá prešetrí postup MŽP SR
a po rozhodnutí tejto komisie pristúpime k ďalším krokom a to je územné konanie pokiaľ
MsZ vyčlení finančné prostriedky na výstavbu ďalšej kazety skládky.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Treba tu povedať, že je potrebné riešiť v súvislosti so skládkou aj pozemky. TaZS mesta majú
podnikateľské aktivity aj v správe deklarovali, že stratu z hlavnej činnosti kryjú práve zo zisku
z podnikateľskej činnosti. Nemôžeme ale od nich chcieť aby dominovala podnikateľská
činnosť a bola riešená na úkor hlavnej činnosti.
Ing. Vladimír Braník
Ako predseda komisie dopravy a verejných priestranstiev sa chcem vyjadriť ku koseniu
v meste. Tohto roku sa muselo začať skoro. TaZS disponuje dobrým strojovým parkom. Mám
jednu požiadavku aby po kosení sa hneď chodníky aj pozametali. Teraz sa odstraňuje aj
posyp po zime. V letných mesiacoch by sa to malo stíhať.
Ing. Július Oleár
Nemôžem sľúbiť, že dôjde k výraznejšej náprave. Našim najslabším článkom sú zametacie
stroje. Máme ich málo a sú prestarle. Najväčší problém je teraz na jar.
Ing. Vladimír Braník – fakt. poznámka
Chápem, že najväčší problém je v technike zametacích strojov. Naraz vieme zozbierať posyp
aj trávu. Bolo by to efektívnejšie.
Ing. Július Oleár
My sa tomu nebránime, ale môžu nastať problémy.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
17

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2017
2. S c h v a ľ u j e
Výsledok hospodárenia TaZS za rok 2017
- z hlavnej činnosti vo výške
- z podnikateľskej činnosti vo výške

+ 4 528 EUR
14 EUR
+ 4 542 EUR

3. U k l a d á
a) Stratu z hlavnej činnosti vo výške – 14 EUR vysporiadať zo zisku podnikateľskej
činnosti.
b) Zisk z podnikateľskej činnosti zúčtovať v súlade s účtovnými postupmi na
účet 421 – zákonný rezervný fond. Odporúčaný návrh realizovať až po schválení
výsledku hospodárenia za rok 2017 v MsZ.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: do 30. júna 2018

Hlasovanie
(hlasovanie č.12)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2017
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
V roku 2017 MsKS svoju činnosť zabezpečovalo podľa schváleného rozpočtu a úloh
stanovených zriaďovateľom. Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva (MsZ) č. 245 zo dňa 8. 12. 2016, ako vyrovnaný rozpočet.
V priebehu prvého polroka 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 299 zo dňa 20.6.2017
návrh na I. zmenu rozpočtu. V priebehu II. polroka 2017 bol schválený uznesením č. 345 zo
dňa 7.12.2017 návrh na II. zmenu rozpočtu.
Organizácia dosiahla k 31.12.2017 výnosy v sume 1 036 740,90 €, čím naplnila rozpočet na
106,71 %. Výnosy sú v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím vyššie o sumu
65 234,90 €.
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Náklady, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie výnosov boli v sume 1 036 339 04€, čo je
plnenie na 106 ,67 %. Oproti predchádzajúcemu roku, k 31. 12. 2017, sú vyššie o sumu
64 833,04 €. Výsledok hospodárenia po zdanení k 31. 12. 2017 predstavuje zisk v sume
401,86 €. Súčasťou správy je aj spáva nezávislého audítora.
Rozprava
Ing. Vladimír Braník
K výročnej správe MsKS sa vyjadrujem každoročne. Vyjadrujem veľké poďakovanie celému
kolektívu MsKS.
Mgr. Ján Eštok
Súhlasím s tým, čo tu už bolo povedané. Niet okresného mesta na Slovensku, ktoré by som
nenavštívil, kde som rozprával s poslancami, primátormi a predovšetkým kultúrnymi
pracovníkmi. Z hľadiska kultúry je naše mesto nielen v našom regióne ale aj v rámci celého
Slovenska vnímané veľmi pozitívne. Treba si vážiť kultúru, ktorá sa robí v našom meste,
pretože tu účelové zariadenie nemáme. Pre budúcnosť by bolo treba postaviť materiály
trošku ináč, pretože diskusia sa vedie zle, nedobre, dobre. Nie je to ani analýza, ani syntéza
a podobne. Bolo by dobre, aby sa o kultúre hovorilo ako o celku a to o MsKS a ďalších
kultúrnych inštitúciách. Ktoré mesto tak ako Michalovce má napr. v športe hokej, hádzanú,
futbal a ďalšie? Niekedy nevieme ani doceniť čo všetko v meste máme. Na všetko čo sa
v meste robí prispieva Mesto. Pani riaditeľka povedala, že MsKS bolo ziskové. To by som
kritizoval. Kultúra nemôže byť zisková. Zisková je preto, lebo musí, lebo by nemohla
existovať. Robí sa aj komerčná kultúra. Treba vyjadriť pochvalu, že kultúra sa robí s našimi
ľuďmi.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Boli by sme radi tak, ako je to v iných mestách aby sme tu mali štátne kultúrne inštitúcie,
alebo krajské. Niektoré máme Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum,
hvezdáreň, Zemplínsku knižnicu. Privítali by sme ak by tu bolo aj divadlo. Dnes sa to rieši
vlastnými silami.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Súhlasím s kolegom Eštokom.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2017.
2. Schvaľuje
Prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 401,86 € do rezervného fondu.
3. Ukladá
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 401,86 € do rezervného fondu.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS

T: apríl 2018

Hlasovanie
(hlasovanie č.13)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2017
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Záverečný účet mesta je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
a metodických postupov MF SR, má predpísanú zákonnú štruktúru, vrátane hodnotiacej
správy k programovému rozpočtu.
Za rok 2017 bol dosiahnutý celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií vo
výške 1 531 341 €. V uvedenom výsledku sú zúčtované aj nepoužité účelové zdroje zo
štátneho rozpočtu a prijaté preddavky, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2018 v celkovej
výške 110 788 € a z prebytku sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vylučujú. Takže
čistý prebytok na rozdelenie do fondov bol dosiahnutý vo výške 1 420 348 €.
Záverečný účet je rozdelený do 9-tich kapitol. V prvej kapitole analyzujeme dosiahnuté
bežné a kapitálové príjmy, ktoré boli splnené na 101,38 %. Druhá kapitola je zameraná na
vyhodnotenie výdavkov Mesta – bežných a kapitálových, ktoré sú zapracované do
programového rozpočtu, v rámci ktorého sú vyhodnotené aj ciele Mesta a ukazovatele, kde
máte možnosť vidieť, koľko finančných prostriedkov smerovalo do jednotlivých oblastí.
Výdavky boli čerpané na 95,63 %.
Tretia kapitola je zameraná na hodnotenie finančných operácií , kde je uvedené aj
použitie fondových a úverových zdrojov Mesta a tiež celkové splácanie istín.
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V ďalších kapitolách je zhodnotený a vysporiadaný rozpočtový výsledok hospodárenia,
vrátane prehľadu zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta, prehľad
o celkovej bilancii Mesta a dlhovej službe, výsledky príspevkových organizácií a prehľad
o poskytnutých dotáciách.
Čo sa týka dlhovej služby, máte uvedené podmienky dlhovej služby zo zákona a zároveň
vyčíslený dlh mesta k 31.12.2017, ktorý predstavoval 10 415 296,12 €, čo v %-nom vyjadrení
predstavuje 36,12 % , čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 2,19 % a suma
ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške 17,27 % . Obidva ukazovatele sú
v súlade so zákonom.
Súčasťou záverečného účtu je aj správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
a k rozpočtovému hospodáreniu mesta, ako príloha č. 16, kde je vyjadrený názor, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta a výsledky sú v súlade so
zákonom o účtovníctve ako aj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Materiál je dosť rozsiahly ale aj zrozumiteľný. Napriek tomu mám niekoľko otázok. Strana 7 –
iné nedaňové príjmy v celkovej výške 438 703 €. Sú tam aj platby z poistného plnenia? Sú to
platby za spôsobené škody? Je to tento prípad? Koľko bolo uplatnených škôd a koľko to činí
z celkovej sumy 438 703 €?
Str. 68 (je tam určitý rozpor) uvedené tam je, že kupujeme akcie FIN MOS-u za 657 531 €,
ale niekde inde v tabuľke č. 5 je uvedené ten istý titul v hodnote 658 882 €. Sú to akcie
bonitné, oplatí sa to kupovať?
Str. 72 je uvedený zoznam dodávateľských úverov, ktoré boli prevedené na banky. Nakoľko
je pre Mesto výhodné toto riešenie? Vo viacerých prípadoch sa riešili investície tak, že sme
zobrali stavebné úvery. V zmluve je uvedené, že zhotoviteľ to môže postúpiť na banky (tak sa
aj stalo). Otázka: nakoľko je to pre Mesto výhodný spôsob dodávateľského úveru a spätné
prevedenie potom na banku.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
K poistnému: sú to príjmy získané od poisťovane za plnenia poisteného majetku. Čo sa týka
akcií: Mesto v roku 2017 kupovalo aj akcie a do uhrádzalo aj akciu za Nemocnicu novej
generácie.
Mesto uzatvára zmluvu s dodávateľom a to že dodávateľ môže postúpiť svoju pohľadávku na
bankovú inštitúciu to neovplyvňuje v žiadnom prípade splátku za zrealizované práce.
Nenavyšuje sa ani splátka dodávateľovi. Je to možnosť, ktorú využíva dodávateľ, úver čerpá
on a aj on zaň platí.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Ešte poprosím odpoveď – koľkom je poistného z celkovej sumy a odpoveď na kúpu akcií FIN
MOS – vzniknutý rozdiel.
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Príjmy z poistných udalostí sú vo výške 7 968 €. Zvyšok z tohto balíka tvorí výťažok
z hazardných hier a príjmy z dobropisov.
Tabuľka č. 5 sa týka výdavkových fin. operácií.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia Mesta
b) s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2017
a
- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2017 bez výhrad
2. rozdelenie 1 420 553 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
10 695 €
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
1 169 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do rezervného fondu
1 408 689 €
c) ukladá
1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: 30.6.2018
Hlasovanie
(hlasovanie č.14)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

22

BOD č. 11
Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 2. zmenu rozpočtu
na rok 2018.
V tejto zmene dochádza k úpravám bežných výdavkov. V bežnom rozpočte dochádza
k zmene príjmov a výdavkov tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.
Zmena má za následok navýšenie bežného transferu (príspevku), kde ide
predovšetkým o premietnutie nových skutočností, ktoré neboli známe pri zostavovaní
rozpočtu na rok 2018.
Dôvod navrhovanej zmeny:
1. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce ako správca zimného štadióna na
zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy potrebujú zabezpečiť v prípade poškodenia
tvrdých bezpečnostných skiel na mantinely ich výmenu. Z toho dôvodu je potrebné
zakúpiť sadu náhradných skiel. Predpokladané výdavky predstavujú sumu 2 500 EUR.
2. V súvislosti s účasťou hokejového klubu Dukla Ingema Michalovce v baráži o postup
do Tipsport ligy a plánovaným medzištátnym zápasom Slovensko – Lotyšsko na
našom zimnom štadióne, pre splnenie technických podmienok zápasov je potrebné
zabezpečiť technické zariadenie – video rozhodcu. Výdavky na zapožičanie tohto
zariadenia sú 6 600 EUR.
3. Strecha nad administratívnou budovou TaZS mesta Michalovce je značne poškodená
a dochádza k masívnemu zatekaniu. Z toho dôvodu je potrebné strechu urýchlene
opraviť. Predpokladané výdavky na opravu sú 4 000 EUR.
4. Sociálne zariadenia na Lastomírskej ulici pre výrobných pracovníkov sú v havarijnom
stave, je potrebná ich oprava, vrátane napojenia na kanalizáciu. Predpokladané
výdavky sú 12 000 EUR.
5. Oprava zametacieho stroja, jedná sa o náročnú opravu, o ktorej sme pri stavbe
rozpočtu na rok 2018 nevedeli. Výdavky na opravu predstavujú sumu 4 900 EUR.
Na krytie týchto výdavkov je potrebný príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa vo
výške 30 000 EUR.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Koľko stojí zariadenie video rozhodca ? Nemá význam ho zakúpiť ako si ho požičiavať?
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Keď sa hovorilo o zabezpečení techniky v prípade baráže a pre potreby medzištátneho
zápasu tak sa hovorilo, že niečo je potrebné, aby bolo na stálo a niečo je možné riešiť
zapožičaním. Video rozhodca bol zapožičaný, pokiaľ by Dukla postúpila do najvyššej súťaže
a bola by to podmienka účasti, potom by sa video rozhodca zakúpil. Zakúpenie inštalácie
Video rozhodcu by stalo cca 50 000 €.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Viem, že v týchto dňoch tu bol primátor mesta Liptovský Mikuláš, nebolo rozhovorom aj
prípadne prevzatie hokejového klubu Liptovského Mikuláša?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Aj keď riešime bod návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce odpoviem: nie nebolo to
predmetom rozhovorov. Ich účasť na zápase bola, že fandili svojim, chceli vyhrať.
Mgr. Ján Eštok
Liptovský Mikuláš mal problémy s financovaním. Pripravujú sa zmeny, ten kto nato bude mať
bude hrať.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 takto:
-

bežné príjmy sa zvyšujú z 4 073 500 € na 4 103 500 €, zvýšenie o 30 000 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 4 069 165 € na 4 099 165 €, zvýšenie o 30 000 €
kapitálové príjmy sa nemenia – ich výška je 6 500 €
kapitálové výdavky sa nemenia – ich výška je 6 500 €
finančné operácia príjmové sa nemenia – ich výška je 0 €
finančné operácie výdavkové sa nemenia – ich výška je 4 335 €
z toho:

-

zvýšenie bežného transferu (príspevku zriaďovateľa) na hlavnú činnosť o 30 000 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č.15)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 12
Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Mestské kultúrne stredisko svoju činnosť realizuje podľa Plánu hlavných úloh MsKS na rok
2018, PHaSR aj požiadaviek verejnosti. Nakoľko v priebehu I. polroka 2018 došlo k doplneniu
a rozšíreniu Plánu hlavných úloh MsKS aj činností, ktoré kladú zvýšené finančné výdavky
a tie nezahŕňa už schválený rozpočet MsKS na rok 2018, preto MsKS v Michalovciach
predkladá I. zmenu rozpočtu na rok 2018.
Táto zmena vyplýva z nasledujúcich dôvodov:
- zvýšené výdavky na technické zabezpečenie akcií:
na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov aktivity 18. jarného jurmarku budú prebiehať
počas piatich dní. Na základe požiadaviek kultúrnej komisie tohto roku budú samostatne
prebiehať 59. ročník Zemplínskych slávností a Karička 2018 a samostatne 49. ročník
Zemplínskeho jarmoku. Zemplínske slávnosti budú dvojdňové a budú klásť zvýšené
finančné nároky jednak na technické zabezpečenie a jednak program.
Zemplínsky jarmok bude tak isto samostatný dvojdňový. Zahŕňať bude rozšírený
program pre všetky vekové kategórie, z ktorého vyplývajú zvýšené výdavky na autorské
honoráre a odvody s tým spojené ( povinné poplatky SOZA, Litfond ), tvorivé dielne
a Uličku remesiel. Technické zabezpečenie týchto aktivít si vyžaduje okrem vlastného
technického vybavenia aj zabezpečenie externým spôsobom.
- zvýšené výdavky sú ďalej spojené s realizáciou kultúrnych aktivít, ktoré majú dvojročný
cyklus. Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium a Dies pro honore civitatis...
- doplnené
a rozšírené
aktivity
Plánu
hlavných
úloh:
Ekotopfilm 2018, Deň rodiny, Expres summer party, Majstrovstvá SR v Kick boxe,
Majstrovstvá SR vo fitnes, slávnostný program k 100. výročiu vzniku Československa aj
s vystúpením vo Vyškove.
- riešenie havarijného stavu v objekte Zlatý býk
Nakoľko vlastné príjmy MsKS nebudú postačovať na pokrytie týchto výdavkov žiadame
preto zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu vo forme bežného transferu vo výške 50 000 € .
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1.

Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2018 takto:

-bežné príjmy sa zvyšujú
z 805 800 € na 855 800 €, zvýšenie o 50 000 €
-bežný transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje z 264 000 € na 314 000 €, zvýšenie o 50 000 €
-bežné výdavky sa zvyšujú
z 805 800 € na 855 800 €, zvýšenie o 50 000 €
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: apríl 2018
Hlasovanie
(hlasovanie č.16)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Návrh na vstup Mesta do OZ Smart cities klub
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Smart city je termín, ktorý sa používa pre inteligentné mestá. Na viacerých podujatiach,
ktorých sme sa zúčastnili, sa hovorí aby sme sa aj v tomto smere približovali vyspelým
západoeurópskym mestám. Inteligentné mestá to znamená, aby sa viacero problémov, ktoré
v mestách sú, riešili s využitím moderných informačných technológii. Mesto chce do tohto
procesu vstúpiť vstúpením do OZ. Podmienkou je ročný členský príspevok vo výške 1 500 €.
Predpokladáme, že jeho návratnosť bude vysoká, že sa dostaneme pomerne rýchlo k novým
informáciám, materiálom, ktoré o týchto inovatívnych metódach hovoria. Prípravou je
poverená RNDr. Machová, vedúca odboru IaG.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Ambície a zámery združenia Smart cities sú dobré a je dobre do nich vstúpiť aktívne. S tým
nemám problém a budem hlasovať za. Rád by som vedel kto je v súčasnosti predsedom,
podpredsedom a kontrolórom združenia a či funkcie sú na plný úväzok.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto komunikovalo s p. Juríkom, predsedom OZ. Kto je kontrolór nevieme. Pokiaľ sa
staneme členmi tak to budeme vedieť. Vedúca odboru môže doplniť, ktoré mestá sú členmi.
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RNDr. Jana Machová
Vieme o mestách, ktoré pracujú v pilotnej oblasti smart – cestovného ruchu: Liptovský
Mikuláš, v oblasti smart mobility mesto Šaľa, v oblasti tepelného inteligentného
hospodárstva mesto Poprad, Nitra, Komárno atď.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vstup mesta Michalovce do Občianskeho združenia Smart cities klub.
Hlasovanie
(hlasovanie č.17)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu
projektu „ Rekonštrukcie telocvične ZŠ, Švermova 6 v Michalovciach
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Mesto Michalovce sa uchádzalo o NFP na rekonštrukciu telocvične ZŠ Ul. Švermova vo
vyhlásenej výzve na rok 2017, projekt však pre nedostatočnú alokáciu finančných
prostriedkov nebol schválený.
Na základe novej zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v rámci
dotačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa
Mesto Michalovce chce opäť uchádzať žiadosťou na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
telocvične ZŠ Švermova 6 v Michalovciach“.
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Budova II. Základnej školy na Švermovej ulici bola komplexne rekonštruovaná v rokoch 2010
– 2012 okrem budov telocvične a spojovacej chodby. Získaný nenávratný finančný príspevok
bol vypočítaný benchmarkom v závislosti od počtu žiakov školy a ten určoval možnú výšku
pre rekonštrukčné práce, preto bola budova telocvične vyňatá z rekonštrukčných prác.
Pod rekonštrukciou telocvične sú podľa výzvy oprávnené náklady na:
•
•
•
•
•

rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
rekonštrukciu strechy
rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu
v miestnosti
rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Obsahom žiadosti mesta Michalovce je rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične –
rekonštrukcia strechy, šatní, rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia. Projekt je plne v súlade
s územným plánom a PHSR mesta Michalovce.
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu.
Maximálna výška žiadaného príspevku na jeden projekt je 150 000 €, výška povinného
spolufinancovania je minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ R u š í
Uznesenie MsZ č. 318 zo dňa 30.8.2017
B/ S c hvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 za účelom realizácie
projektu s názvom „Rekonštrukcia telocvične ZŠ, Švermova 6 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;
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov
t. j. vo výške 20 000 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie
(hlasovanie č.18)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
Rozpočtové opatrenie č. 2
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 na základe dosiahnutých výsledkov za r. 2017
a v súlade so schváleným plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja vstupujeme do
bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií. Predloženými úpravami je rozpočet
mesta vyrovnaný.
V príjmovej časti bežného rozpočtu sa upravujú vlastné príjmy Mesta, škôl a školských
zariadení, ďalej sa upravujú príjmy o prijaté granty a transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré sú
následne premietnuté aj do výdavkovej časti.
U bežných výdavkov, okrem premietnutých štátnych transferov, sú premietnuté aj
výdavky, z ktorých spomeniem hlavne výdavky na opravy majetku mesta, výdavky na
mestskú hromadnú dopravu, výdavky na štúdie investičných aktivít, výdavky na zriadenie
nového denného centra dôchodcov, ako aj vybavenie existujúcich centier, zvýšenie výdavkov
v oblasti školstva a príspevkových organizácií mesta. Presnú výšku výdavkov ako aj
zdôvodnenia sú v predloženom materiály uvedené.
Kapitálové príjmy sa upravujú po prehodnotení ich výšky na základe možného predaja
majetku schváleného mestským zastupiteľstvom a v zároveň sa zvyšujú o prostriedky úradu
vlády, kde sme požiadali o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska na IV. ZŠ a výstavbu
detského ihriska. Zároveň SPP mestu poskytuje grant vo výške 12 000 € na výstavbu
detského ihriska.
Kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 530 tis. € na základe získaných cudzích grantov
a transferov, ale zároveň sú doplnené aj o nové investičné akcie v súlade so schváleným
PHSR
Finančné operácie príjmové sa zvyšujú o použitie fondových zdrojov na vykrytie
predložených výdavkov. Podobne aj finančné operácie výdavkové sa upravujú v závislosti od
splátok istín návratných zdrojov financovania. Predložený rozpočet je vyrovnaný.
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Rozprava
PhDr. Jana Cibereová
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sme rozprávali, že poslanci Sídl. Východ sa stretli
s vedúcou odboru a zamestnancami MsÚ ohľadom detských ihrísk, ktoré je potrebné opraviť
a dobudovať. V rozpočtovom opatrení č. 2 sa s tým počíta. V ktorom období sa to bude
realizovať?
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Schválené prostriedky vo výške 50 tis. € sú navýšené o 20 tis. €. V prvom rade budú
realizované ihriská na Sídl. Východ – detské ihrisko na Ul. uralskej, moskovskej, užhorodskomoskovská pri B2. Malo by sa to stihnúť do 6 mesiacov. Projektová dokumentácia je
spracovaná na všetky tri lokality. Po získaní stavebného povolenia prejdeme do procesu
verejného obstarávania na dodávateľa jednotlivých prvkov a úpravy podložia dopadovej
plochy pod jednotlivé prvky.
Ing. Jozef Bobík
Chcem sa vyjadriť k bodu – rekonštrukcia tréningového ihriska. V roku 2015, keď som bol
poslancom NR SR, presvedčil som splnomocnenca Vlády SR pre športové objekty a investície
do športových zariadení aby prišiel do Michaloviec a aby videl ako Mesto podporuje šport
a aby videl aj futbalový štadión. Vtedy sa skonštatovalo, že tráva je intenzívne využívaná a že
je potrebné ju vymeniť.
Dávam na zváženie, či je potrebné meniť podkladové vrstvy pod umelou trávou, pretože tie
sú dobré. Ak sa urobia nové podkladové vrstvy takej kvality ako na hl. štadióne, ak sa
neurobia, len akože tak radšej schváľme peniaze na iné účely, aby použitie bolo legitímne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sme radi keď ktokoľvek priloží ruku k dielu, aby do Michaloviec pribudli možností
investovania. Podstatou je, aby naše útvary talentovanej mládeže hrali najvyššiu súťaž. To je
prvá podmienka. Aj toho roku spĺňame všetky podmienky a tak SFZ v zmysle svojich pravidiel
ponúka dotáciu Mestu Michalovce, výlučne pre potreby mládeže. Mládež hráva zápasy na
tréningových plochách. Bola to požiadavka funkcionárov, osobitne mládežníckych, aby došlo
k výmene trávnika a nielen trávnika, ale aby došlo k celkovej rekonštrukcii celej tejto plochy,
aby spĺňala podmienky najvyššieho štandardu. Preto sme súhlasili s tým, aby celá dotačná
suma išla na trávnik a aby Mesto pretože je povinné to kofinancovať ako vlastník štadióna,
aby sa orientovalo hlavne na tú časť, ktorú vy navrhujete neriešiť. Bola to ich požiadavka, nie
naša. Mesto si vie predstaviť využitie tých fin. prostriedkov aj inde, ale veľmi nás žiadali, aby
sme riešili toto, lebo celý ten zámer, ak by sa neriešila aj podkladová plocha, ktorá je už tiež
amortizovaná a podľa názoru odborníkov sa má tiež riešiť.
MUDr. Dušan Goda
- Príspevok 12 000 € od dotačného fondu SPP
Želal by som si a občania Michaloviec takisto, aby tieto peniaze boli využité na detské ihriská
medziblokových priestorov a nie tak ako minulý rok nadačné peniaze na detské ihrisko
v meste, ktoré bolo postavené za 22 tis. €. Na poslednom zastupiteľstve ste p. primátor
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povedal, že ihrisko je kvalitné a reprezentatívne. Takým nie je. Po prvých mrazoch sa museli
robiť opravy.
-Rozdelenie 70 tis. € na detské ihriská
Zúčastnil som sa spomínaného stretnutia na mestskom úrade. Ak som dobre zaregistroval,
z 50 tis. € budú postavené tri ihriská. Zdá sa mi to veľmi málo za tie peniaze. Nutné je
postaviť detské ihrisko v lokalite Ul. moldavská. Mesto sa rozhodlo vynechať túto lokalitu,
pretože ja som nezávislý poslanec tak má ignorujete? Bola táto lokalita vynechaná z trucu?
Nie je to férové voči občanom tejto lokality. Nesúhlasím s týmto návrhom.
-Výbeh pre psov
Ktorá lokalita je určená na výbeh pre psov?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súvislosti s detskými ihriskami sa zvažovalo viacero možností. Mesto rozhodlo, aby bolo
jedno univerzálne, teda pre všetkých a to je reprezentatívnejšie, pretože je na
reprezentatívnom námestí. Ved. odboru vás bude informovať koľko také ihriská stoja, aby
ste mali informácie, skôr než budete kritizovať. Dávam vám do pozornosti str. č.4
z materiálu, kde je uvedená aj Ul. moldavská, kde tiež bude detské ihrisko. Čiže poslancov
neignorujeme, ale nemôže preferovať len vás a vašich voličov. Chceme preferovať všetkých
voličov.
RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
Sme tesne pred podpisom zmluvy s nadáciou SPP. Toto ihrisko bude umiestnené
v medziblokových priestoroch Sídl. Juh. K ihrisku na Nám. slobody: je tam obrovská
návštevnosť každý deň. Je o tom aj fotografická dokumentácia. Rodičia vyjadrujú obrovskú
spokojnosť s uvedeným ihriskom a požadujú ďalšie podobné ihrisko na námestí.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je požiadavka aj od občanov Močarian, ktorí hovoria, keďže SPP – časť aktivít patrí do
katastrálneho územia Močarian, chceli by aby práve z dotácie SPP sa vybudovalo ihrisko
v Močaranoch. Nielen občania sídliska Východ majú takéto požiadavky. Verím, že sa nám to
podarí rozumne rozdeliť, aby bola spokojnosť čo najväčšia. Primátor mesta vyzval Ing.
Mrázovú aby informovala v akých cenách sa pohybujú jednotlivé prvky detského ihriska.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
V spracovaných projektových dokumentáciach, ktoré teraz sú, sa pohybuje cena od 18 tis. €,
23 tis. €, 25 tis. €. To je návrh projektanta. Najdrahšia je z toho dopadová plocha, ktorú
určuje budúci dodávateľ podľa certifikácie jednotlivých prvkov. Na Ul. moldavskej sa ihrisko
bude robiť presne tam, ako to bolo zakreslené na spoločnom stretnutí s p. Godom, Váradym
a p. Cibereovou. Lokality boli rešpektované tak, ako bolo dohodnuté na stretnutí. Uvedené
menované lokality sú ako prvé.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ak je to tak, beriem späť čo som povedal a budem rád ak bude zrealizované det. ihrisko na
Ul. moldavskej. Rád by som nahliadol aj do projektovej dokumentácie. Spomínaný obrovský
úspech detského ihriská na Nám. slobody nie je pravda. Drvivá väčšina obyvateľstva je
rozhorčená. Za tú cenu mohli byť postavené 2 – 3 ihriská v medziblokových priestoroch a na
to boli vyčlenené fin. prostriedky. Dotačné peniaze sa žiadali na medzi blokové priestory.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ja tam chodím málo, ale mám to od ľudí a kolegov, ktorí vidia opak toho čo tvrdíte vy.
Chápem, že chcete byť silou mocou kritický, lebo to je štýl vašej prezentácie, ale prosil by
som sem tam aj o objektivitu.
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka
Žiadam vás o pochopenie pri správe rokovacieho poriadku, pri svojom vystúpení som
nevyužil 3 minúty a chcel by som ešte upozorniť na str. 8 v bode 06.0 sú uvedené dva údaje
k modernizácii tepelného hospodárstva. Je tam uvedené, že výdavky sa zvyšujú o 100 000 €
na rekonštrukciu teplovodu kotolne SNP 1 – blok A3 v celkovej dĺžke 130 m. Potom na bežný
meter to vychádza na 700 €. Sú tieto údaje správne?
Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
Sú tam zarátané aj výstupy z kotolne, vstupy do jednotlivých objektov. Nie je to len náklad na
preizolované rúry. Sú tam aj náklady spojené s napojením.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Nedostal som odpoveď čo sa týka výbehu pre psov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na základe konzultácie s občanmi na Sídl. Východ sme navrhli lokalitu na Ul. leningradskej
s pokračovaním pri kasárňach na Ul. užhorodskej. Občania v tejto časti to uvítali.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Za toto rozhodnutie ďakujem.
Ing. Jozef Sokologorský
Materiál rozpočtové opatrenie č. 2 vychádza z toho čo som už povedal pri predchádzajúcom
materiáli, že boli získané externé prostriedky na kapitálové výdavky a je to aj zásluha
dobrého hospodárenia Mesta v roku 2017, že v meste sa plánujú vybudovať spomínané
detské ihriská, rekonštrukcie MŠ na Ul. vajanského, prístrešky na TKO, multifunkčné ihrisko
na 4. ZŠ. Sú to aktivity, ktoré budú v prospech občanov mesta.
Viliam Zahorčák, primátor
Áno, môžem to potvrdiť, že aj vďaka tomu, že Mesto hospodári veľmi dobre, môžeme si toto
všetko dovoliť.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 29 811 630 € na 30 014 318 €, zvýšenie o 202 688 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 26 527 826 € na 27 151 967 €, zvýšenie o 624 141 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 3 426 524 € na 3 164 908 €, zníženie o 261 616 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 521 325 € na 4 050 028 €, zvýšenie o 528 703 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 735 057 € na 2 008 829 €, zvýšenie o
1 273 772 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 924 060 € na 3 986 060 €, zvýšenie o
62 000 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č.19)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
Územný plán mesta Michalovce – Zmeny a doplnky č. 6
- návrh riešenia
- návrh na doplnenie a zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.
107/2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že je to proces, ktorý trval veľmi dlho a dnes sa blížime k jeho záveru.
Potom už bude len záverečná fáza spracovania. Privítal na rokovaní Ing. arch. Boškovu a Ing.
Francúzovu.
Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 52, zo dňa 28. 04. 2015 bolo
schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta (ďalej len ZaD č. 6 ÚPN)
Michalovce. Spracovateľom ZaD č. 6 ÚPN mesta Michalovce je spoločnosť BOSKOV, s. r. o.,
Myslina, Ing. arch. Marianna Bošková.
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Dňa 9. 06. 2016 v zmysle § 19b a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, mesto Michalovce začalo obstarávanie
ZaD č. 6 ÚPN mesta Michalovce pre 34 lokalít.
Podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona bolo dňa 9. 06. 2016 oznámené verejnosti
prerokovanie návrhu ZaD č. 6 ÚPN mesta Michalovce zverejnením oznámenia na úradnej
tabuli mesta Michalovce, nachádzajúcej sa vo vestibule Mestského úradu v Michalovciach na
Nám. osloboditeľov 30 v Michalovciach, ako i na elektronickej úradnej tabuli.
Dokumentácia návrhu riešenia ZaD č. 6 ÚPN mesta Michalovce bola v súlade s § 22, ods. 3
stavebného zákona prerokovaná s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi
štátnej správy a dotknutými právnickými osobami.
Dňa 28. júna 2016 sa v Malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska
v Michalovciach uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu riešenia s odborným výkladom.
V súlade s § 22 ods. 4 stavebného zákona bol návrh ZaD č. 6 ÚPN mesta Michalovce
dohodnutý s dotknutými orgánmi.
Doručené stanoviská a pripomienky k návrhu riešenia boli spracované, prerokované
a vyhodnotené. Návrh vyhodnotenia pripomienok bol predložený na odsúhlasenie do
orgánov mesta. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach uznesením č. 331 zo dňa 7. 11. 2017
vyhodnotenie pripomienok schválilo, s tým, že z návrhu riešenia boli vylúčené lokality č. 17,
19 a 34. Lokality č. 21 a 22 boli preradené do výhľadu.
Listom č. j. OV – 41279/2015/Fr, zo dňa 15. 06. 2016, mesto Michalovce zaslalo na Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom
dokumente – Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Michalovce, so žiadosťou o zaradenie do
procesu posudzovania strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Dňa 20. júla 2016, Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodol, že strategický dokument – Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Michalovce sa nebude
ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..
Podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona stanoviská a písomné pripomienky k návrhu ZaD
č. 6 ÚPN mesta Michalovce, ktoré neboli zohľadnené, boli znova prerokované s tými ktorí ich
uplatnili.
Dňa 22. 12. 2017 mesto požiadalo Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov
o udelenie súhlasu podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využití
poľnohospodárskej pôdy.
Dňa 23. 01. 2018, Okresný úrad v Košiciach udelil súhlas podľa § 13 zákona č.
220/2004 Z. z.. Okresný úrad v Košiciach, odbor opravných prostriedkov nesúhlasil so
záberom poľnohospodárskej pôdy v plochách záberu ozn. č. 7 (lokality č. 6, 7, 8), v plochách
záberu ozn. č. 8, 9 a 20 (lokality č. 34 a 17), ktoré boli vylúčené z návrhu riešenia) a plocha
záberu č. 4 (lokalita č. 5) nebola predmetom posudzovania podľa zákona o ochrane
a využívaní PP, nakoľko nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy. Na základe vyššie
uvedeného musia byť z návrhu riešenia vylúčené i lokality č. 6, 7 a 8.
Okresný úrad v Košiciach listom zo dňa 26. 01. 2018, po preskúmaní návrhu vydal súhlas
s návrhom Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce a odporučil
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach, aby v súlade s ust. § 27 ods. 3 stavebného
zákona predložený návrh schválilo, a aby v súlade s ust. § 31 ods. 1 stavebného zákona
vyhlásilo záväznú časť územného plánu mesta všeobecne záväzným nariadením mesta.
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V ďalšom Ing. Mrázová informovala, že Mesto 22.4.2018 obdržalo list ( bod č. 15 materiálu)
od p. Štefana Pristáša, ktorý žiada o opravu textu – dobývací priestor „Michalovce bol
pridelený firmy Štefan Pristáš a nie (Pideco) – bod 10.1.1
Bod 12.3 „Revitalizácie lesoparku Biela hora“ nie je to lesopark ale verejná zeleň, je to
hospodársky les v súkromnom vlastníctve - žiada o zrušenie tohto bodu.
Bolo to prerokované a zapracované do materiálu.
Rozprava
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Komisia výstavby, územného plánu a turizmu predložený materiál prerokovala a odporúča
ho MsZ schváliť. Bod č. 15, ktorý sme dostali dnes, nebol predmetom rokovania komisie. Je
potrebné zadefinovať celý dobývací priestor, či presahuje aj Ul. partizánsku.
Ing. Anna Mrázová
Dobývací priestor je rovnaký, zmena je len u majiteľa, resp. držiteľa licencie na činnosť.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Pri tomto schvaľovaní sa chcem vrátiť na decembrové rokovanie MsZ, kedy boli schválené
zmeny a doplnky č. 7, a že sa už nebudú otvárať, tzv. stop príjmu žiadostí. Z toho dôvodu, že
sme sa zdržali so schválením Zmien a doplnkov č. 6, navrhujem, aby sme Zmeny a doplnky č.
7 ešte otvorili a prijímali ešte žiadostí od občanov. Je to robené pre ľudí. Zároveň dávam
návrh na doplnenie textu uznesenia, aby sme rozšírili možnosť podania žiadostí v rámci
Zmien a doplnkov č. 7 do 30.6.2018.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Mesto už urobil s jednotlivými žiadateľmi – Zmeny a doplnky č. 7 už dohody. Zrušenie tohto
termínu a otvorenie by bolo zavádzanie tých, ktorý už o to požiadali. V tejto fáze, by som už
Zmeny a doplnky č. 7 neotváral. Nič nám nebráni otvoriť Zmeny a doplnky č. 8, aby sa
nezopakoval proces pri Zmien a doplnkov č.6.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Navrhol tento problém otvoriť najprv na rokovaní mestskej rady. Dnes sa venujme len
Zmenám č. 6 aby sme ju mohli uzatvoriť.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Tento postup som navrhol len preto, lebo sa mi zdá krátky termín. Pokiaľ s obstarávateľom
dodávateľ s obstarávateľom neurobil ďalšie úkony v Zmenách a doplnkoch č.7, pokiaľ áno,
prosím o informáciu. Potom je ešte čas ich otvoriť aspoň na mesiac alebo dva.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka šestky sme už v inej fáze. Môj návrh je konštruktívny, neobmedzuje váš návrh, ale
dnes odborní pracovníci nevedia aké problémy by to prinieslo. Prichádzajúce návrhy sa na
odbore evidujú.
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Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Osobne sa prikláňam k tomu, aby nové žiadosti boli zaradené do pripravovaných Zmien
a doplnkov č. 8. V Zmenách a doplnkoch č.7 mám dojem, že už prebieha výberové konanie,
sú uzatvorené zmluvy s jednotlivými žiadateľmi o financovaní.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Súhlasím pán primátor s vašim návrhom, pokiaľ sa tým budeme zaoberať na mestskej rade
a ďalšom MsZ a ak bude vôľa tak sa sedmička otvorí. Zároveň sa chcem spýtať aké kroky boli
urobené v Zmenách a doplnkoch č. 7?
Ing. Helena Francúzová
Zmeny a doplnky č. 7 sú uzatvorené na 12 lokalít. Je začatý proces prípravných prác, dohody
o spolufinancovaní sú uzatvorené s 11 žiadateľmi. Po podpísaný posledného žiadateľa začne
proces obstarávania a spracovateľa. V súčasnosti sme v ukončení prípravných prác.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Súhlasím s vašim návrhom, len nesúhlasím s tým, že už boli urobené nejaké úkony, že sa
nemôžu otvoriť Zmeny a doplnky č.7.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Michalovce v lokalitách: 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
2. Doplnenie a zmenu Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce
a vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce.
Z: Ing. Anna Mrázová
T: do 3 mesiacov od schválenia
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Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.20)
za: 20 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17
Majetkovoprávne záležitosti
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Informoval mestské zastupiteľstvo o jednotlivých častiach materiálu:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. močarianskej v Michalovciach – riešenie spoločného prístupu k
prevádzkam. Návrh je na prijatie ponuky.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach – návrh je na zamietnutie
ponuky. Ponuka nezodpovedá reálnej hodnote majetku.
3. Doodpredaj pozemkov na Ul. nad. Laborcom, zastavaných stavbou bytového domu
súp. č. 1770.
4. Doodpredaj pozemkov na Ul. humenskej, zastavaných stavbou bytového domu
súp. č. 3554.
5. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemkov na Ul. M. Bónu v Michalovciach.
6. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na
Ul. remeselníckej v Michalovciach.
7. Opravy v uznesení MsZ č. 371 zo dňa 27.2.2018 a zrušenie pôvodných – opravovaných
bodov tohto uznesenia.
8. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
9. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
Mesta Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/6, druh pozemku zastavaná
plocha, výmera 1223 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810126/2017, zo dňa 26.4.2017, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955/1, schváliť spoločnosť
KOBRA I s.r.o., kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 25 125 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.21)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odmietnutie ponúk na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložené návrhy zmluvy spoločnosti Dobrex,
s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce a Karla Svobodníka, Ul. Štefana Moyzesa 2131/22,
Michalovce, neprijať tým, že súťaž sa zopakuje za schválených podmienok.
Hlasovanie
(hlasovanie č.22)
za: 16 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C-KN:
− p.č. 1335/38, druh pozemku zastavané plochy, výmera 695 m2,
− p.č. 1335/105, druh pozemku zastavané plochy, výmera 15 m2,
− p.č. 1335/106, druh pozemku zastavané plochy, výmera 67 m2,
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. č. 3502478030/2017, zo dňa 13.3.2017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov
bytového domu na Ul. nad Laborcom súp. č. 1770, každému o veľkosti podielu rovnajúcej
sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto bytového
domu:
38

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Maciková Daniela
r. Šimonová
1.
Nad Laborcom 1770/6
Michalovce
Čurgo Ľuboš, r.Čurgo
a Alena Čurgová
2. r.Minárová
Nad Laborcom 1770/6
Michalovce
Homoľová Anna
r. Comová
3.
Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce

Vchod

Posch.

Číslo
bytu

Podiel na
spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach domu

Cena
podielu
[€]

1/1

6

3.

75

7406 /627016

45,69

1/1

6

5.

59

7406 /627016

45,69

1/1

6

6.

55

5854 /627016

36,12

20666 /627016

127,50

Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.23)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj pozemkov registra C-KN:
− p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2,
− p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 0,0995
€/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov bytového domu na Ul. humenskej súp. č. 3554,
každému o veľkosti podielu rovnajúcej sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadenia tohto bytového domu:
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Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník

Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

1.

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

1/2

11

5.

8

3387 /311728

0,41

2.

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

1/2

11

5.

8

3387 /311728

0,40

3.

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

1/1

7

2.

13

6774 /311728

0,81

4.

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

1/2

9

4.

9

6312 /311728

0,76

5.

Eva Ivanová
rod. Ivanová
073 01 Hlivištia č. 76

1/1

11

2.

13

5144 /311728

0,62

25004 /311728

3,00

Spolu

Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.24)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta z pozemkov C-KN:
− p.č. 48/1, druh pozemku orná pôda, výmera 655 m2,
− p.č. 48/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 367 m2,
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Poznámka

Spolu za byt
6774/311728

ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 25, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, vo výške 2/20 z celku,
spoluvlastníčke p. Rozsypalovej Márii, za cenu 1821,20 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.25)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu pozemku C-KN, p.č. 1837/63, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 54 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na
Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 300 €,
− uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
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− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
300 € sa mu nevracia,
− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
Hlasovanie
(hlasovanie č.26)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odkúpenie pozemkov:
− C-KN p.č. 1518, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 280 m2, ktorý je
evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 3104, k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od:
 Rusňakovej Márie, rod. Štefanovej, P.Horova 8, Michalovce – vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku,
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku,
 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu
1/12 z celku,
 Ing. Buzinkaia Štefan, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho
podielu podiel spolu 3/4 z celku,
− E-KN p.č. 4881/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, výmera 86 m2, ktorý je
evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6914, k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od:
 Rusňakovej Márie, rod. Štefanovej, P.Horova 8, Michalovce – vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku,
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku,
 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu
1/12 z celku,
 Ing. Buzinkaia Štefana, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho
podielu spolu 3/4 z celku,
za jednotkovú cenu 10 €/m2.
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Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.27)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3935/2, druh pozemku ostatné plochy,
výmera 42 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 1432881023/2017, zo dňa 30.11.2017, obchodnou verejnou súťažou, za nasledujúcich podmienok:
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 300 €,
− uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
300 € sa mu nevracia,
− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
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− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
Hlasovanie
(hlasovanie č.28)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to:
• pozemky registra C-KN na Ul. A. Sládkoviča, kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku:
 p.č. 2731/2, druh pozemku záhrady, výmera 95 m2, do výmery 20 m2,
 p.č. 2732/2, druh pozemku záhrady, výmera 9 m2,
− v k.ú. Močarany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Listoch vlastníctva číslo 5157 a číslo 6550, spolu do výmery
800 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zastavaných
stavbami prečerpávacích staníc, a to:
• pozemky registra C-KN na Ul. močarianskej:
 p.č. 92, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1395 m2,
 p.č. 657/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 727 m2,
 p.č. 662/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4275 m2,
• pozemky registra E-KN na Ul. močarianskej:
 p.č. 677/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 676 m2,
− v k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5807, spolu do výmery 50 m2, za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zastavaných stavbami prečerpávacích
staníc, a to:
• pozemky registra E-KN na Ul. kapušianskej:
 p.č. 550/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 10963 m2,
 p.č. 9386, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 32180 m2,
 p.č. 9429/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 2088 m2,
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
• pozemky registra C-KN na Ul. nad Laborcom, pod bytovým domom „A“:
 p.č. 1250/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 661 m2.
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Hlasovanie
(hlasovanie č.29)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Ruší:
uznesenia MsZ:
− Číslo 267, zo dňa 28.2.2017, v bode II/11, poradové č. 3, 11, 21, 46 a 47 z dôvodu
zmeny vlastníkov, po schválení uznesenia na odpredaj,
− Číslo 267, zo dňa 28.2.2017, body II/15 a II/16, z dôvodu požiadavky na iné technické
riešenie,
− Číslo 279, zo dňa 25.4.2017, v bode II/12, poradové č. 58, 74 a 88 z dôvodu zmeny
vlastníkov, po schválení uznesenia na odpredaj,
− Číslo 371, zo dňa 27.2.2018, body II/10 a II/17, z dôvodu zmeny v zmysle bodu č. 7
tejto správy.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.30)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1, 3, 4, 5. 7.
T: 2018
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Hlasovanie
(hlasovanie č.31)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod III. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 18
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
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Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Vážené mestské zastupiteľstvo, materiál pojednáva o rokovaniach komisie na prenájom zo
dňa 19.2.2018 a 26. 3. 2018. Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom
nebytových priestorov a pozemkov, vyhodnotenie súťaží na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov a analýza neobsadených priestorov, s návrhom odporúčajúcim pre MsZ a to
trikrát vo veci nájmu, jedenkrát vo veci zhodnotenia majetku a päťkrát vo veci vecných
bremien.
Rozprava
PhDr. Ing. Mirko Gejguš
Prehlásil, že v bode 2 je v konflikte záujmov.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský 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
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.32)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 1. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.1 návrh Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce, Nám. osloboditeľov
č. 81, Michalovce, na priamy prenájom nebytových priestorov na Nám.
osloboditeľov č. 81 Michalovce, s výškou ročného nájmu
57 821,- €, na dobu
neurčitú.
Hlasovanie
(hlasovanie č.33)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bolo schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.2 zámer nájomcu Hokejového klubu Dukla Michalovce, Športová 1, Michalovce,
zhodnotiť prenajaté priestory v objekte Zimného štadióna v Michalovciach
v predpokladanej výške 35 000,- €.
Hlasovanie
(hlasovanie č.34)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.3 prenájom pozemku p. C.KN č. 51, záhrada, k.ú. Vrbovec, o výmere 997 m2 za cenu
1,- eur ročne za účelom organizovania aktivít usporiadaných občianskym
združením Vrbovčan, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu neurčitú,
z dôvodu využívania pozemku občanmi mestskej časti Vrbovec rôznych vekových
kategórií na účel zábavné, športové, dobrovoľné aktivity, starostlivosť o údržbu
zelene občianskym združením.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.35)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.4 prenájom pozemkov C-KN p. č. 1192/46, k.ú. Michalovce , o výmere 187 m2,
E-KN p. č. 2918, k.ú. Michalovce, o výmere 45 m2, p. E-KN č. 2903/1, k.ú.
Michalovce, o výmere 13 m2, p. E-KN č. 2865, k.ú. Michalovce, o výmere 17 m2,
pre APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, Michalovce, ako prípad hodný
osobitného
zreteľa, na dobu neurčitú, z dôvodu výstavby verejnej pešej
komunikácie, spojovacieho chodníka Námestia osloboditeľov a Ulice obchodnej
Michalovce, ktorý vybuduje stavebník na vlastné náklady a bude slúžiť pre širokú
verejnosť občanov za cenu v súlade s VZN č. 101/2007.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.36)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.5 zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, ktoré budú uložené na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely
registra E-KN p.č. 6389/37, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej
prípojky – cca 10,5 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 8,5 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“, ktorá je postavená
na parcele registra C-KN p.č. 1365, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 2454, k.ú.
Michalovce
s pani
Evou
Patakyovou,
Ul.
odbojárov
2561/11,
071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka vodovodnej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.37)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.6 zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, ktoré budú uložené na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela
registra C-KN p.č. 2228/8, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 1,5 m a v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky – cca 3,5 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“, ktorá bude postavená na parcele registra
C-KN p.č. 2228/5, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 7055, k.ú. Michalovce
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s Ing. Michalom Porvazom, Ul. Jána Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
v prípade 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 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.38)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.7 zrušenie vecného bremena, ktoré bolo zriadené v prospech vlastníka stavieb, Mesta
Michalovce na parcelu registra C-KN p.č. 3069/2, evidovanú na LV 10665, k.ú.
Michalovce, spočívajúcom v držbe a užívaní pozemku pod stavbou vrátane práva
uskutočniť stavbu, alebo zmenu stavby v zmysle § 4 zák.č.66/2009 Z.z.
a uzatvorenie zmluvy o zrušení vecného bremena s Ing. Mihaľom Valérom, Vinné
376, 072 31 Vinné s tým, že touto zmluvou zanikajú všetky práva vyplývajúce
z vecného bremena k parcele registra C-KN p.č. 3069/2, evidovanej na LV 10665,
k.ú. Michalovce, ktoré boli zriadené v prospech Mesta Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.39)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia VN prípojky, ktorá bude uložená
na pozemkoch parcely registra C-KN p.č. 1192/63 a C-KN p.č. 1192/64,k.ú.
Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke VN prípojky cca – 16,3 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 Dodatku k Zmluve o budúcej
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zmluve o zriadení vecného bremena č. 378/2013/OHsM a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s
právom vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci stavby: „Obchodné centrum
ÁTRIUM“, ktorá bude realizovaná na parcelách evidovaných na LV 10485, k.ú.
Michalovce so spoločnosťou APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01
Michalovce, IČO: 46 211 519, investorom a budúcim vlastníkom 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 VN prípojky, alebo jej častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.40)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2.9 zriadenie
vecného
bremena
pre
právo
prechodu
a prejazdu
cez pozemky parcela registra C-KN p.č. 1192/55 a pozemky parcela registra
E-KN p.č. 2831, E-KN p.č. 2834/12, E-KN p.č. 2834/22, k.ú. Michalovce, evidované
na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (o celkovej
ploche záberu z týchto pozemkov - cca 370 m2, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre
právo prechodu a prejazdu cez pozemky parcely registra C-KN p.č. 1192/55 a
parcely registra E-KN p.č. 2831, E-KN p.č. 2834/12, E-KN p.č. 2834/22, k.ú.
Michalovce, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou: APV
Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce, IČO: 46 211 519 na
pozemok parcela registra C-KN p.č. 1192/51, k.ú. Michalovce, na ktorej investor
vybuduje dopravné napojenie z Obchodnej ulice pre areál obchodného centra
realizovaného v rámci stavby: „Obchodné centrum ÁTRIUM“, ktoré bude
postavené na parcelách evidovaných na LV 10485, k.ú. Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.41)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
3.Splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení v
bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.42)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 3. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 19
Návrh formy pamätníka olympionikov a návrh osobností zaradených na
pamätník olympionikov
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vážené mestské zastupiteľstvo na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva
bol schválený doplnok Štatútu mesta Michalovce o nový bod a to pamätník olympionikov,
kde už vtedy bolo povedané, že chceme takouto formou na návrh Olympijského klubu
Michalovce (privítal predsedu klubu na rokovaní MsZ) oceniť ľudí, ktorí sa zúčastnili ako
aktívni športovci alebo tréneri olympijských hier. Na dnešnom rokovaní rozhodneme o forme
pamätníka a o návrhu osobnosti zaradených na pamätník. Pôvodný návrh na lávku
olympionikov bol MsR doplnený o nový návrh, aby bol pamätník zhotovený z kameňa pri
Mestskej športovej hale, na ktorom bude umiestnená tabuľa s menom a priezviskom
olympionika, druhom športu, rokom olympiády, reprezentačnou účasťou, medailovým
umiestnením a symbolom olympijských hier.
Ing. Katarína Poláková
Návrh je na osem pamätných tabúľ na:
- Pavel Gajdoš, športový gymnasta, študoval v Michalovciach
- Milan Mikuláš, atlét, študoval v Michalovciach
- Ján Šaffa, tréner – atletika, študoval v Michalovciach
- Ladislav Šesták, tréner – hádzaná, narodil sa v Michalovciach
- Nicol Čupková, hokejistka, študovala a žije v Michalovciach
- Richard Šechny, hokejista, študoval a žije v Michalovciach
- Gabriel Valiska, tréner – atletika, narodil sa a žije v Michalovciach
- Ján Berdy, paralympionik – tlak na lavičke, narodil sa a žije v Michalovciach.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pamätník bude dopĺňaný v deň olympizmu 23. júna. Tento rok sa to nestihne zrealizovať do
23. júna.
PaedDr. Jozef Uchaľ, predseda OK
Všetky náležitosti ohľadom pamätníka boli vyriešené cez SOV. Navrhujem na základe
informácie zo SOV, že bude usporiadané valné zhromaždenie olympijských klubov Slovenska
v mesiaci november 2018. Do tohto času by mal byť pamätník zrealizovaný, a pri tej
príležitosti by mohol byť aj otvorený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
MsR nepovedala jednoznačne, ktorá forma bude zrealizovaná. Uznesenie MsZ obsahuje
obidva návrhy a je na MsZ, ktorý variant schváli.
Rozprava
PaedDr. Jozef Uchaľ, predseda OK
OK navrhuje lokalitu pri Ul. športovej, osobne nie som za lávku. V ďalšom oficiálne pozval
prítomných na VIII. Valné zhromaždenie olympijského klubu Michalovce, ktoré sa uskutoční
26.4.2018 o 15.30 hod. v tejto miestnosti. V piatok 27.4.2018 bude Michalovský OK
vyhodnotený pri príležitosti 54. výročia SOV ocenený 1. miestom v rámci olympijských klubov
v SR za rok 2017.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. Formu Pamätníka olympionikov :
a) Lávka olympionikov s umiestnením pamätnej tabule s menom a priezviskom
olympionika, u žien aj rodné priezvisko, druhom športu, rokom
olympiády/olympiád, reprezentačnou účasťou (ČSR, ČSSR,ČSFR a SR), medailovým
umiestnením a symbolom olympijských hier ( olympijské kruhy). Úpravu
zrealizovať na základe spracovaného odborného návrhu vybratého umelca (
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní).
Hlasovanie
(hlasovanie č.43)
za: 0 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 10 poslanec
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Primátor konštatoval, že návrh a) uznesenia tak ako bol navrhnutý, nebol schválený.
b) Pamätník zhotovený z kameňa, na ktorom budú umiestnené pamätné tabule
(pamätná
tabuľa) s menom a priezviskom olympionika, u žien aj rodné priezvisko, druhom
športu, rokom olympiády/olympiád, reprezentačnou účasťou (ČSR, ČSSR,ČSFR
a SR), medailovým umiestnením a symbolom olympijských hier ( olympijské
kruhy).
Hlasovanie
(hlasovanie č.44)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že návrh b) uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
2. Umiestnenie mien týchto osobností, účastníkov olympijských hier, na Pamätník
olympionikov v zmysle kritérií stanovených v dodatku č.2 Štatútu mesta Michalovce:
- Pavel Gajdoš, športový gymnasta
- Milan Mikuláš, atlét
- Ján Šaffa, tréner – atletika
- Ladislav Šesták, tréner – hádzaná
- Nicol Čupková, hokejistka
- Richard Šechny, hokejista
- Gabriel Valiska, tréner – atletika
- Ján Berdy, paralympionik – tlak na lavičke.

Hlasovanie
(hlasovanie č.45)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
II. U k l a d á
Zabezpečiť realizáciu pamätníka olympionikov.

Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: november 2018

Hlasovanie
(hlasovanie č.46)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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BOD č. 20
Návrh zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Začiatkom tohto mesiaca vstúpil do platnosti nový zákon o obecnom zriadení, ktorý okrem
iného upravuje aj pravidlá o odmeňovaní poslancov a členov orgánov mesta. Vychádzajúc
z toho predkladám návrh zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce.
Primátor mesta vyzval vedúceho útvaru primátora aby materiál uviedol, zároveň odovzdal
vedenie mestského zastupiteľstva MUDr. Bančejovi, zástupcovi primátora mesta.
Ján Bumbera
Vážený pán primátor, vážení prítomní.
V úvode chcem uviesť, že nie je bežné, aby sa poslanci na sklonku volebného obdobia
zaoberali svojim odmeňovaním o čom svedčí skutočnosť, že súčasné zásady odmeňovania,
s malou úpravou v roku 2012, sú platné viac ako desať rokov. Taktiež chcem zdôrazniť, že
predkladané zmeny zásad odmeňovania nevychádzajú z iniciatívy primátora mesta hoci je ich
predkladateľom, nie je to iniciatívou žiadneho z poslancov a ani zamestnancov mestského
úradu. Zmenu zásad predkladáme z dôvodu novely zákona o obecnom zriadení, ktorý od
1.4.2018, okrem iných zmien a doplnkov, taxatívne obmedzil maximálnu ročnú výšku
odmeny pre poslancov a členov komisií. Z tohto dôvodu máme zákonnú povinnosť na túto
skutočnosť reagovať a zosúladiť odmeňovanie poslancov s platnou zákonnou úpravou.
Podrobnosti o výške o spôsobe odmeňovania sú uvedené v dôvodovej správe a samotných
zásadách. Skôr pre verejnosť chcem uviesť, že táto je pre poslancov ohraničená
jednomesačným platom primátora mesta bez zvýšenia, čo je v roku 2018 maximálne 2757
eur. Pre člena komisie neposlanca, je to maximálne polovica tejto výšky. Zvýrazňujem, že je
to maximálna odmena za celý kalendárny rok.
Keďže doteraz platné zásady odmeňovania plne rešpektovali zákon a vychádzali z príslušných
ustanovení § 25 zákona o obecnom zriadení, kde je ustanovené, že poslanec nesmie byť pri
výkone svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
Taktiež sme pri ich spracovaní vychádzali z pracovnoprávnej legislatívy z ktorej vyplýva, že
každému za vykonanú prácu patrí primeraná odmena. Keďže z týchto postulátov vychádzali
aj doterajšie zásady odmeňovania poslancov, ich textová časť sa podstatným spôsobom
nezmenila. Mení sa percentuálny podiel odmien tak, aby sa neprekročila spomínaná
maximálna odmena za rok. Navrhujeme ponechať paušálnu odmenu vo výške 14 percent
priemernej mzdy v národnom hospodárstve pre všetkých poslancov, ale všetky ostatné
zložky odmeny t.j. za členstvo v mestskej rade, predsedu komisie a členstvo v komisii
navrhujeme primerane krátiť. U mestskej rady z 11,5 % na 4%, predsedu komisie zo 4,5% na
3 %, člena komisie poslanca z 3 % na 2 percenta a člena redakčnej rady z 3 % na 1 percento.
U členov komisie neposlancov sme v návrhu doterajšiu výšku odmeny nemenili nakoľko ich
odmena je na úrovní 25 percent z celkovej maximálnej možnej ročnej odmeny.
V prechodných ustanoveniach sme navrhli vyriešenie zúčtovania tak, aby sa zákonom
stanovená odmena neprekročila v tomto, ale aj v nasledujúcich rokoch.
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Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce od 1.5.2018.
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru a vedúcej finančného odboru uskutočniť prepočet
odmeňovania na znížené koeficienty poslancov a členov orgánov a tieto premietnuť do
zmeny rozpočtu.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: 31.5.2018

Hlasovanie
(hlasovanie č.47)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 21
Informácia o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súlade s § 13 ods. 4 pís. d) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, na základe návrhu prednostu Mestského úradu v Michalovciach a príslušných
odborov, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov Odborovou organizáciou Sloves pri
Mestskom úrade v Michalovciach dňa 14.2.2018 rozhodol primátor mesta s účinnosťou od
1.4.2018 o tejto zmene organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Mestského úradu:
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1. Zmenu názvu Kombinovaný denný stacionár pre deti na Zariadenie starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej ZSD) organizačne zaradené pod odbor
sociálnych vecí Mestského úradu v Michalovciach. Náplň činností ZSD sa nemení.
2. Zrušenie dvoch pracovných miest v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa.
3. Zrušenie jedného pracovného miesta terénny sociálny pracovník na referáte
Zároveň sa mení názov pracovných pozícií asistent terénneho sociálneho pracovníka na
terénny pracovník.
4. Vytvorenie nového centra pod referátom sociálnej pomoci pre marginalizované
skupiny na odbore sociálnych vecí Mestského úradu v Michalovciach s názvom
Komunitné centrum s počtom 3 zamestnanci.
5. Vytvorenie nového strediska v rámci komunitného centra na odbore sociálnych vecí
Mestského úradu v Michalovciach s názvom Krízové stredisko osobnej hygieny
a s počtom 2 zamestnanci.
6. Doterajší text Denné centra 7+7 na odbore sociálnych vecí Mestského úradu sa mení
na Denné centra v počte podľa registrácie.
7. Doplnenie a zmeny textu a redakčnú úpravu platného organizačného poriadku
vyplývajúcu z týchto organizačných zmien uvedených, ako aj zákona o elektronickej
forme výkonu verejnej správy prípadne ďalších nových a noviel zákonov.
Zmeny nemajú dopad na rozpočet Mesta.
Rozprava
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
O akú zmenu ide, čo sa týka počtu zamestnancov?
Ján Bumbera
Počet zamestnancov sa mení zo 105 na 109.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
V bodu 2 dochádza k zníženiu o dvoch pracovníkov, v bode 3 zníženie o 1 pracovníka, v bode
4 nárast o 3 pracovníkov, v bode 5 nárast o 2 pracovníkov. Dvaja pracovníci sa mi niekde
stratili.
Ján Bumbera
Tak ako som uviedol počet pracovníkov MsÚ sa mení zo 105 na 109. V bode 2 ide
o zamestnancov Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, to nie je MsÚ
Michalovce.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Ďakujem, z materiálu to nebolo jasné.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach účinnej od 1.4.2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.48)
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 22
Interpelácie
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
Ing. Jozef Bobík
1. Vážený pán primátor,
v rámci verejného obstarávania Revitalizácia existujúcich komunikácii, chodníkov
a parkovacích plôch v meste Michalovce v rokoch 2017 – 2020 bola v roku 2018
plánovaná aj rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome A9 na Masarykovej ulici.
Dňa 21.3.2018 bolo dodatkom č. 2 so zhotoviteľom Eurovia a. s. parkovisko pri
bytovom dome A9 vymenené za parkovisko pri Zimnom štadióne. Aký bol dôvod na
výmenu parkovísk, keď pre parkovisko pri Zimnom štadióne mestské zastupiteľstvo
schválilo finančné prostriedky vo februári 2018 ?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Parkovisko pri A9 sa bude realizovať neskôr, prednosť dostalo parkovisko pri zimnom
štadióne. Realizácia prebehne v roku 2018.
Interpelácie predložené písomne:
2. Pôvodný trávnik na ihrisku futbalového štadióna slúžil 40 rokov. Mesto Michalovce
v roku 2009 v rámci rekonštrukcie futbalového štadióna vymenilo na ihrisku pôvodný
trávnik za nový. Nový trávnik vykazoval znaky nekvality. Napriek upozorneniu Mesto
neuplatnilo u zhotoviteľa reklamáciu. V roku 2017 MFK Zemplín a. s. inštaloval na
ihrisku futbalového štadióna umelý ohrev trávnika. Trávnik z roku 2009 nebol
opätovne použitý na futbalovom štadióne, ani na inej športovej ploche mesta.
Položený bol tak ďalší trávnik, hradený z prostriedkov Slovenského futbalového
zväzu. Minimálne od 18.11.2017 je zrejme, že trávnik nemá potrebné parametre.
Pred futbalovým zápasom MFK Zemplín Michalovce vs. AS Trenčín, ohodnotil
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rozhodca hraciu plochu za nespôsobilú. Pri daždi sa na hracej ploche vytvára vodná
plocha. Mesto Michalovce je vlastníkom futbalového štadióna a akcionárom MFK
Zemplín a.s.. Konal primátor mesta v súlade so Zákonom o obecnom zriadení
a v súlade so Stavebným zákonom, keď nepožadoval reklamáciu chybného diela
z roku 2009 resp. z roku 2017 ?
3. Z informácie o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporov k 31.12.2017, ktorá bola
predložená na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu vyplýva, že JUDr. Bžán
zastupuje Mesto Michalovce v dvoch aktívnych sporoch. Ku dňu 24.4.2018 nemá
JUDr. Bžán s Mestom Michalovce uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o zastupovaní
pred súdom. Nie je potom zastupovanie Mesta Michalovce v spore o určenie
neplatnosti časti zmluvy a v spore o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy JUDr.
Bžánom pred všeobecným súdom svojvoľné a nezákonné ?
4. Vážený pán primátor,
Mesto Michalovce spolupracuje na modernizácii a rekonštrukcii verejného osvetlenia
od roku 2009 s firmou FIN M.O.S. a.s. Bratislava / FINMOS /. FINMOS investíciami do
verejného osvetlenia v meste Michalovce si vytvára svoj vlastný majetok a Mesto
priebežne kupuje akcie firmy FIN M.O.S. a.s.. Základná zmluva z roku 2009 bola už
viac krát dodatkovaná. Preto ma zaujíma aký je stav plnenia zmluvy k 31.12.2017 :
a/ koľko investovala fy FINMOS do verejného osvetlenia /bez DPH / k 31:12.2017 ?
b/ v akej hodnote nakúpilo mesto akcie fy FINMOS k 31.12.2017 ?
c/ v akej hodnote je ešte mesto povinné nakúpiť akcie fy FINMOS podľa stavu k 31.12.2017 ?
d/ koľko mesto zaplatilo fy FINMOS za poskytnutie verejného osvetlenia k 31.12.2017 ?
e/ koľko ešte mesto zaplatí fy FINMOS za poskytnutie verejného osvetlenia do ukončenia
platnosti zmluvy, pri počte svetelných bodov aktuálnych k 31.12.2017 ?
f/ koľko investovala fy FINMOS do umelého osvetlenia / bez DPH / do umelého osvetlenia na
futbalovom štadióne k 31.12.2017 ?
g/ koľko mesto zaplatilo fy FINMOS za poskytnutie umelého osvetlenia na futbalovom
štadióne k 31.12.2017 ?
h/ koľko ešte mesto zaplatí fy FINMOS za poskytnutie umelého osvetlenia na futbalovom
štadióne do ukončenia platnosti zmluvy ?
i/ koľko finančných prostriedkov previedla fy FINMOS na účet mesta ako rozdiel medzi
skutočnou cenou a platnou cenou pre verejné osvetlenie VSE a.s. Košice k 31.12.2017 ?
j/ v akom objeme vyplatila fy FINMOS dividendy mestu Michalovce, ako akcionárovi k
31.12.2017 ?
MUDr. Jozef Makohus
Na základe opakovaných podnetov obyvateľov Sídl. Západ chcem do definitívnej
rekonštrukcie požiadať aspoň o čiastočnú opravu spojovacieho chodníka zo Štefánikovej
ulice k materskej škole medzi bytovými domami. Chodník je preliačený. Počas dažďa zaliaty
vodou, preto ho musia občania obchádzať a prechádzať po tráve a blate.
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Ing. Jozef Sokologorský
Prosím
o upresnenie miesta a času stretnutia a konania v súvislosti s prepojením
Markušovej ulice pri detských jasliach. Dotazujú sa nato obyvatelia danej lokality.
Ing. Anna Mrázová
Pripravujú sa veci pre územné konanie, kde títo obyvatelia budú účastníkmi konania a budú
môcť predložiť svoje pripomienky. Termín cca do 1 mesiaca.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – interpelácie predložené aj písomne.
1.
Na základe podnetu od občanov a osobnej kontroly Vás urgentne prosím
o kontrolu lávky cez Laborec ktorá vedie na sídlisko Stráňany nakoľko na
tejto lávke je prasklina, ktorá môže viesť k ďalšiemu poškodeniu lávky,
prípadne aj ohrozeniu zdravia občanov. Na základe zistenia na mieste je
potrebné lávku primeranie upraviť, opatriť alebo opraviť aj keď je na nej
plánovaná rekonštrukcia v súvislosti s výstavbou cyklotrasy.
Podobná situácia je aj na peších chodníkoch po oboch stranách mosta cez
rieku Laborec, kde chodníky sú popraskané, na mnohých miestach
s chýbajúcim asfaltovým povrchom, čo značne sťažuje hlavne cestu
rodičom s detskými kočiarikmi.
2.

Na základe upozornenia od občanov, ktoré vychádza z ich skúsenosti z iných
miest a obci sa chcem opýtať na úpravu a čistotu autobusových zastávok
na území mesta Michalovce. Autobusové zastávky sú zaprášené, a mnohé
so špinavými a polepenými sklami plagátmi, prípadne chýbajúcimi
výplňami.
V tejto súvislosti sa chcem opýtať, v akých intervaloch sú čistené
autobusové zastávky na území mesta a jeho okrajových častiach a kedy
dôjde k ich najbližšiemu vyčisteniu.

3.

Mesto Michalovce, ako to vyplýva z 2 zmeny rozpočtu na rok 2018 z mesiaca
apríl si začína uvedomovať potrebu zadržania zrážkovej vody v svojom
životnom prostredí. V tejto súvislosti sa chceme v nasledovnom období
uchádzať aj o externé finančné zdroje. Na túto skutočnosť, aby zrážková
voda nebola zvedená do kanalizácie na pripravovanom a v súčasnosti už
postavenom parkovisku, som upozorňoval už na februárovom
zastupiteľstve, ale bez náležitej ochoty. Na základe uvedených skutočností
sa pýtam, aká suma je mestu fakturovaná ročne za zrážkovú vodu
zvedenú do kanalizačnej siete zo strany Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti (bez vzájomného zápočtu) a o koľko € sa tento poplatok zvýši
v súvislosti s výstavbou parkoviska pri zimnom štadióne v Michalovciach.

Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Suma je vo výške 250 – 260 tis. € ročne. Medzi Mestom a VVS a.s. sa uskutočňujú zápočty.
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4.

Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných podmienok
prejavuje na viacerých miestach sadanie podkladu a vznik nerovnosti, ako
aj uvoľňovanie, prípadne polámanie dlažby, vplyvom ťažkej mechanizácie
používanej v pešej zóne. V tejto súvislosti prosím o vykonanie potrebných
odborných opráv ešte pred letnou turistickou sezónou, aby sa predišlo
ďalšiemu poškodzovaniu pešej zóny, ako aj hrozbe úrazu občanov
a návštevníkov mesta.

MUDr. Dušan Goda
1. Oslovili ma občania Sídl. Východ, ktorým boli pozrezávané konštrukcie na prádlo.
Používali to aj deti ako hojdačky. Deťom to teraz chýba. Pýtam sa prečo to bolo
odstránené.
2. Kvôli čomu boli pozrezávané v celom meste stĺpy mestského rozhlasu a v akom
počte?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštrukcie neboli využívané na účely, pre ktoré boli pôvodne vybudované. Proces
odstraňovania na základe požiadaviek občanov bol zastavený. Ak to bude požadované,
konštrukcie budú vrátené na miesto.
Stĺpy mestského rozhlasu stratili svoje opodstatnenie a mesto špatia.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Konštrukcie – sušiaky budú znovu navarené?
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Treba si uvedomiť, že konštrukcie, ktoré slúžili na vešanie prádla, nemôžu byť využívané ako
detské hojdačky. Odporuje to všetkým predpisom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pokiaľ občania chcú mať tie sušiaky, tak sa tam znovu namontujú.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Dochádza tu k protirečeniu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V prípade, že občania prejavia záujem, konštrukcie budú vrátené na miesto.
RNDr. Lýdia Sidivárová – písomná interpelácia
Na autobusovej zastávke na Ul. Humenská cesta oproti OC Kaufland, za garážami
oproti bloku A na Ul. Humenská cesta a v priestore medzi garážami na uvedenej ulici, sa
s pribúdajúcimi teplými dňa začínajú čoraz častejšie zdržiavať počas dňa a hlavne vo
večerných a nočných hodinách občania bez domova. Sú hluční, robia neporiadok, vykonávajú
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v autobusovej zastávke aj pri nej potrebu. Konzumujú alkoholické nápoje, obťažujú občanov
tým, že si od nich pýtajú peniaze, urážajú okoloidúcich oplzlými nadávkami a obťažujú aj deti,
ktoré sa vracajú domov zo školy. Nechávajú po sebe prázdne fľaše od piva, alkoholu
a cigaretové ohorky, čím znečisťujú verejné priestranstvo. V letným mesiacoch prespávajú
v kríkoch rastúcich po celej dĺžke Humenskej cesty oproti OC Kaufland.
Je možné, aby príslušníci mestskej polície vykonávali obchôdzku v uvedenej lokalite
viackrát počas dňa a v nočných hodinách?
Bolo by možné, aby pracovníci TaZS mesta Michalovce upravili okrasné kríky pri
Humenskej ceste tak, aby neprispôsobivým občanom znemožnili stretávať sa a prespávať
v uvedenej lokalite.
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám za vybavenie intervencií
občanov.
Mgr. Ján Eštok – písomná interpelácia
1. Dlhodobo nie je riešený chodník sprístupňujúci vchod do obchodnej siete AGRO
MILK. Problém spočíva v tom, že pri búrkovej činnosti a lejakov sa po chodníku nedá:
a) Prejsť
b) Veľké množstvo vody spôsobuje škodu na majetku v suteréne zubnej polikliniky.
2. Na Partizánskej ulici cca 50 m od TaZS mesta Michalovce predpokladám, že
neúmyselne, nie je dokončená úprava okolo kanalizačného zvodu. Je potrebné to
upraviť.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc. – písomná interpelácia
Žiadam Mesto Michalovce a TaZS mesta Michalovce, aby funkčné detské ihriská boli
upravené podľa noriem EÚ.
MUDr. Ján Mihalečko – písomná interpelácia
Prosím o opravu výtlkov na Ul. J.M. Hurbana.

BOD č. 23
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
Pozval všetkých prítomných na slávnostné otvorenie 18. ročníka jarných trhov, ktoré sa
uskutoční 27. 4. 2018 o 10.00 hod. Trhy budú v piatok a sobotu, ale kultúrny program bude
v nasledujúcich dňoch až do 1.5.2018.
Ing. Jozef Bobík
Ak by niekto robil prieskum o čase vystúpenie poslancov, došiel by cca k pol minúte až
minúte. Zdalo sa mi striktné riešenie dodržiavania 3 minútovej lehoty.
V ďalšom apeloval na primátora mesta, aby trval na tom, aby sa pri majetkových veciach
uvádzali aj minimálne požadované ceny za pozemky alebo stavby, aby sa nestalo to, že
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niekedy predáme príliš lacno a potom nepredáme ani relatívne drahšie. Občania potom
kritizujú, že pristupujeme selektívne k jednotlivým schvaľovaniam.
Viac krát som sa venoval novinám Michalovčan a chcem sa dopracovať do najlepšieho stavu.
Z toho dôvodu dávam návrh na doplnenie Štatútu novín Michalovčan, aby redakčná rada
zverejňovala reakcie na príspevky v nasledujúcom čísle, aby sa nestalo, že členovia redakčnej
rady napr. reagujú hneď na daný príspevok.
V poslednom čase sa zvýšil počet prezentácii okrem Michalovčana a Mistrálu aj na
facebookovej stránke mesta Michalovce a aj na tlačoviny, ktoré vydáva NIKA PRESS.
Navrhujem, aby ste ešte v tomto období predložili MsZ na schválenie pravidlá na
uverejňovanie príspevkov v týchto prípadoch.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dĺžka trvania vystúpenia bol iniciovaná nezávislým poslancom Doc. Ing. Stričíkom,PhD.
V minulosti som nikoho pri vystúpeniach neobmedzoval, napriek rokovaciemu poriadku.
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Pri podmienkach priamych predajov znalecký posudok vyžaduje aj zákon. Čo sa týka
podmienok OVS, podmienky OVS schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pri niektorých predajoch
boli podmienky schválené už niekoľko rokov dozadu. V týchto prípadoch by sa museli
schvaľovať nové podmienky OVS, kde by už bola uvedená minimálna cena.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
O návrhu dám hlasovať, pokiaľ sa návrh týka zmien Štatútu novín Michalovčan, oboznámime
sa s tým a na základe toho budeme na najbližšom MsZ informovať čo navrhujeme robiť.
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka
Poslanci hlasujú o tom, čo je pripravené. Bolo by dobré, aby podmienky OVS boli zverejnené.
MUDr. Dušan Goda
Neraz mi bolo na MsZ odporúčané, aby som komunikoval so zamestnancami MsÚ. V tomto
mesiaci 9.4.2018 som oslovil MsÚ Michalovce so žiadosťou o zaslanie podkladov
k uzatvoreniu dodatkov k zmluve č. 56/2010 so SMM s.r.o. Michalovce na roky 2017 a 2018
s rozpisom, koľko je vyčlenených fin. prostriedkov pre plnenie zmluvných povinností podľa
jednotlivých položiek. Podpísaný MUDr Dušan Goda, nezávislý poslanec.
O dva dni som dostal odpoveď od zamestnankyni mesta p. Doričovej – Dňa 9.4.2018
nám bola doručená vaša žiadosť o informáciu v zmysle odst. 3 §14 zákona č. 211/2000 Zb.
zákona. Žiadame vás o doplnenie vašej žiadosti tak, aby spĺňala všetky náležitosti v zmysle
odst. 2 §14 zákona č. 211/2000 t. .j. adresu žiadateľa. V prípade, že vašu žiadosť nedoplníte
v lehote 10 dní, žiadosť bude odložená.
Dňa 11.4.2018 som doplnil svoju žiadosť o požadované údaje. K čomu tu došlo? Zdá sa, že
ide o nevinnú vec. Od 9.4.2018 do dnešného zastupiteľstva prešlo 11 dní. Čiže, aby som
nemal túto informáciu na dnešné zastupiteľstvo, došlo k obštrukcii, limit sa dal na 11.4.2018,
tým pádom ôsmy deň vyšiel na včera. Neviem či to bolo zaslané, ale ja odpoveď nemám.
O čo tu vlastne ide? SMM s.r.o. Michalovce dostávajú paušálne platby od Mesta. Za rok 2015
145 tis. €, za rok 2016 vo výške 218 tis. €, za 2017 vo výške 237 tis. €. Každým rokom je
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paušál navyšovaný, pričom počet budov, ktoré sú spravované klesá. Nevidím dôvod, aby
tieto paušálne platby stúpali. Vysvetlenie som žiadal, nedostal som ho doteraz, už
opakovane. Prečo sa navyšujú paušálne platby? Vraj kvôli zvyšovaniu minimálnej mzdy.
Koľko je tam pracovníkov na minimálnej mzde, aby k doplatku na mzdy išlo o 19 tis? €. Je to
nelogické.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka prvej časti zvolili ste formu – zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Nie je to
obštrukcia zo strany Mesta, ale vyžadujú sa tam určité skutočností, ktoré musia byť splnené.
O ktoré ste boli požiadaný, zdá sa mi to správne a logické, aby aj toto bolo dodržané.
Predpokladám, že odpoveď dostanete tak, ako ste ju žiadali.
MUDr. Benjamín Bančej, zást. primátora
K návrhu p. Bobíka – ak na jeho článok reagoval občan tak sme reakciu uverejnili
v nasledujúcom čísle. Ale pokiaľ skutočností, ktoré v článku uvádzate sa týkajú mesta, alebo
vecí, ktoré súviseli s činnosťou mesta je povinnosťou redakčnej rady zaoberať sa aj
prípadnou reakciou a vyzýva priamo príslušný dotknutý odbor k tomu, aby dal okamžitú
reakciu. Ináč by sa to stratilo účinkom, pokiaľ by tam boli uvedené skutočností a Mesto by
nato nereagovalo. Neviem akým spôsobom by sme to dali do štatútu.
K vystúpeniu p. Godu - ak v Michalovčanovi sa uverejní to, že chceme niečo urobiť a beží
proces výberového konania a potom sa realizuje táto činnosť a vy to spojíte do dvoch
termínov, pre neznalých ľudí to navonok vyzerá tak, že vy obviňujete Mesto z nekalej
činnosti, ale ten proces je logický a zrozumiteľný pre toho kto ho vykonáva. Nič nezákonné sa
nestalo a nič protizákonné Mesto nerobilo. Neviem si predstaviť aby sme na nejakú činnosť
v rámci výberového konania vyplácali dva-krát alebo tri-krát odmenu ako ste to tvrdili. Pre
ľudí je váš spôsob zaujímavý a možno vám prináša popularitu medzi tými, ktorí sú nespokojní
a ktorí si myslia, že na MsÚ sa kradne, pretože vy nás obviňujete, že podvádzame,
kradneme, že sme nehospodárni a podobne. Skutočnosť taká nie je. Je to váš spôsob, ktorý
ste si zvolili a ktorý ste prezentovali aj dnes na zastupiteľstve.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Neviem načo ste teraz p. Bančej narážali. Treba povedať čo konkrétne myslíte.
Ing. Jozef Bobík
Podal som návrh na uznesenie. Prosím, aby o ňom bolo hlasované.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V bode rôzne nezvykneme prijímať uznesenia. Váš návrh si prejdeme a do najbližšieho
mestského zastupiteľstva zaujmeme k nemu postoj.
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BOD č. 23
Záver
Primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne
vystúpenia na tomto zasadnutí a pozval všetkých prítomných na pripravované kultúrne
podujatia, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch.
S konštatovaním, že ďalšie zasadnutie MsZ bude v júni, ukončil XXI. zasadnutie
mestského zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Mgr. Ján Eštok

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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