MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 430

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za september 2018

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za september 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 431

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na
XXIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 30.8.2018
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XXIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 30. augusta 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 432

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 200/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Michalovce na rok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 433

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Občianska poriadková služba v Michalovciach“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SO OPĽZ v rámci výzvy
č. OPLZ-PO5-2018-1 prioritnej osi 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít,
investičnej priority 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít,
ako sú Rómovia, špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a
zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov za účelom realizácie
projektu s názvom „Občianska poriadková služba v Michalovciach“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených t.j. vo výške
14 722,04 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta.

Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 434

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Činnosť komunitného centra v Michalovciach“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o dotáciu na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 za
účelom realizácie projektu s názvom „Činnosť komunitného centra v Michalovciach“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených t.j. vo výške
250 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 435

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 30 370 168 €
bežné výdavky sa nemenia, ich výška je 27 464 158 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 2 930 568 € na 1 675 343 €, zníženie o 1 255 225 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 3 972 816 € na 2 717 591 €, zníženie o 1 255 225 €
finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 2 202 318 €
finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 066 080 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 436

K bodu: Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet
na roky 2020-2021
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
I. Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2019 a roky 2020 - 2021:
a)
-

ako záväzný na rok 2019 takto:
bežné výdavky vo výške
bežné príjmy vo výške
z toho bežný transfer od zriaďovateľa

911 800 €
911 800 €
370 000 €

b) ako orientačný na roky 2020 - 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 437

K bodu: Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 a viacročný
rozpočet na rok 2020-2021
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021
a) ako záväzný na rok 2019 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie
takto:
- výdavky celkom vo výške
4 440 837 €
- príjmy celkom vo výške
4 442 398 €
z toho:
- transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške
3 411 203 €
b) ako orientačný na roky 2020 - 2021

Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 438

K bodu: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2019-2021
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2019 –
2021.
2. S c h v a ľ u j e
Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2019-2021:
1. ako záväzný na r. 2019:
- bežné príjmy vo výške
32 375 633 €
bežné výdavky vo výške
29 026 175 €
- kapitálové príjmy vo výške
2 505 876 €
kapitálové výdavky vo výške
2 455 384 €
- príjmové peňažné operácie vo výške
315 250 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške 3 715 200 €
v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu
2. ako orientačný na r. 2020-2021

Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 439

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Schvaľuje
2.1 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
a kanalizačnej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č.
1838/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 5
m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 3 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „Vodovodná a kanalizačná prípojka pre
pozemok na parcele č. 1838/251“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie novostavby
rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/251,
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11090, k.ú. Michalovce so Slavkom Jakubčom,
Staré nábrežie 3286/9, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv,
údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky prekonané bez ich
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom

súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí),
2.2 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra E-KN p.č.
9446/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca
17 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí (NN elektrickej prípojky) s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok v rámci stavby: „MICHALOVCE – Ul. Lastomírska – NN prípojka, kat.
územie Michalovce, p.č. 8520/1, 8521/1“, ktorá bude slúžiť pre pripojenie
hlavného rozvádzača, ktorý bude umiestnený na parcele investora E-KN p.č.
8520/1, k.ú. Michalovce s Petrom Ňariašim, Bieloruská 1, 071 01 Michalovce,
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho
vlastníka NN elektrickej prípojky, alebo jej častí),
2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcely registra C-KN p.č.
5300/2, C-KN p.č. 5300/1, C-KN p.č. 1523, C-KN p.č. 1522, C-KN p.č. 1524, k.ú.
Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 123 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „Michalovce, TS89 –
demontáž, úprava NN T.J.Moussona“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie areálu I.
ZŠ v Michalovciach (Základná škola T.J.Moussona) so spoločnosťou: VSD, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv,
údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (NN elektrickej prípojky) technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN
elektrickej prípojky, alebo jej častí),

2.4 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej
a STL plynovej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č.
1838/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 7m a v celkovej dĺžke
STL plynovej prípojky cca 2 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č.
101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok v rámci stavby: „Rodinný dom – Michalovce“, ktorý bude postavený
na parcele registra C-KN p.č. 1838/225, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV
11095, k.ú. Michalovce s Ing. Tomášom Paulikom, Kamenárska 3719/14, 071 01
Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť
zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí (kanalizačnej
a STL plynovej prípojky) technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho
vlastníka kanalizačnej a STL plynovej prípojky, alebo ich častí),
2.5 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
prípojky, plynovej prípojky a kanalizačnej prípojky vrátane jednej revíznej šachty
(RŠ) a troch kusov kanalizačnej šachty (KŠ)), ktoré budú uložené na pozemkoch
Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok parcely registra E-KN p.č. 6387 a pozemok parcely registra E-KN
6389/1, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 14
m, v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 14 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej
prípojky – cca 83 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,
vrátane osadenia jednej revíznej šachty a troch kanalizačných šácht s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok
v rámci stavby: „RODINNÝ DOM – novostavba“, ktorý bude postavený na
parcele registra C-KN p.č. 1309/23 a parcele registra C-KN p.č. 1309/24 v k.ú.
Michalovce, evidovaných na LV 10399, k.ú. Michalovce s MUDr. Michalom
Prunyim, J.I.Bajzu 18, 071 01 Michalovce a MUDr. Erikou Prunyiovou, Rosina
199, 013 12 Rosina, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť v prípade uloženia, výmeny, opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí a ich príslušenstva zo strany žiadateľov technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné bremeno

bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a kanalizačnej
prípojky s príslušenstvom, alebo ich častí),
2.6 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (STL plynovej
prípojky), ktorá bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č.
633/1, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorej vlastníkom je
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke STL plynovej prípojky – cca 0,3 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s Bc. Zuzanou Kužmovou a Ing.
Mariánom Kužmom, Ul. široká 825/8, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť v prípade uloženia, výmeny,
opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (STL plynovej prípojky) zo
strany žiadateľov technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile, (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka STL plynovej prípojky, alebo jej častí),
2.7 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej,
kanalizačnej a plynovej prípojky), ktoré budú uložené na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcely registra C-KN p.č. 1838/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV
5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
vodovodnej prípojky – cca 8 m, v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 5 m
a v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 8 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „Rodinný dom“, ktorý bude postavený na
parcele registra C-KN p.č. 1838/478, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11102,
k.ú. Michalovce, so spoločnosťou: Auto – Motor S.K. s.r.o., Kúpeľská 99/1064,
073 01 Sobrance, IČO: 44 854 994, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť v prípade uloženia, výmeny, opráv, údržby a
rekonštrukcie inžinierskych sietí a ich príslušenstva zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho
vlastníka inžinierskych sietí (vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo
ich častí),

2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky
a osadenia RE rozvádzača, ktoré budú uložené a osadené na pozemku parcela
registra C-KN p.č. 2887, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN
elektrickej prípojky – cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok v rámci stavby: „Základňová stanica verejnej elektronickej
komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia, s.r.o.“, ktorá bude
slúžiť pre napájanie zariadení spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. umiestnených
v administratívnej budove (Výšková budova) so spoločnosťou: O2 Slovakia,
s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (NN elektrickej
prípojky s príslušenstvom) technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN elektrickej prípojky, RE rozvádzača,
alebo ich častí),
2.9 zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania vjazdu pre motorové
vozidlá s komunikáciou pre peších na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcela
registra C-KN p.č. 1566/60, k.ú. Stráňany a pozemku parcela registra C-KN p.č.
216, k.ú. Stráňany, evidovaných na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom
je Mesto Michalovce (s celkovým predpokladaným záberom plochy zastavanej
vjazdom pre motorové vozidlá s komunikáciou pre peších cca 132,5 m2, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), v zmysle VZN č. 101/2007 s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre vybudovanie
vjazdu pre motorové vozidlá s komunikáciou pre peších s právom pešieho
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, realizovaného v rámci stavby:
„Komunikácie Vinianska cesta“, ktorý bude slúžiť pre napojenie novo
pripravovanej ulice s investormi: Bc. Zlaticou Mihálikovou, Užhorodská 175/19,
071 01 Michalovce, Zlatou Tkáčovou, Senné 126, 071 13 Senné a Beátou
Piľovou, Senné 126, 071 13 Senné, s tým, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť v prípade výstavby vjazdu, opráv, údržby
a jeho rekonštrukcie zo strany žiadateľov uvedené v prípade ich poškodenia
a narušenia na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné bremeno bude právom súčasného,
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vjazdu pre motorové vozidlá
a komunikácie pre peších, alebo ich častí),

2.10 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky) na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcela registra E-KN p.č. 1000/2, k.ú. Topoľany, evidovaný na LV
5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke
vodovodnej prípojky – cca 3 m, v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 12 m
a v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 15 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktorá
bude postavená na parcele registra C-KN p.č. 522/1, k.ú. Topoľany, evidovanej
na LV 6292, k.ú. Topoľany s Ing. Marošom Barbaričom, Horovce 220, 072 02
Tušická Nová Ves, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek
iného budúceho vlastníka vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky,
alebo ich častí),
2.11 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického rozvodu na
pozemku parcela registra E-KN p.č. 1523/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV
5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
elektrického NN rozvodu cca – 1 m, ktorý bude spresnený geometrickým
plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle
VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok so spoločnosťou: BVS Invest s.r.o., Kraskova 11264/4A, 080 05 Prešov,
IČO: 44 026 889, v rámci stavby: „NN rozvody – Ul. zeleninárska, Michalovce“,
ktorá bude realizovaná z dôvodu potreby riešenia pripojenia existujúcich
obchodných prevádzok nachádzajúcich sa na Ulici zeleninárskej, na NN
elektrické rozvody, ktoré sú v súčasnosti napájané z trafostanice, ktorá bude
zrušená, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek
iného budúceho vlastníka NN elektrického rozvodu, alebo jeho časti),
2.12 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(pripojovacieho plynovodu) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č.
9386, k.ú. Vrbovec, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom

je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke pripojovacieho plynovodu cca 3,2m,
ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok realizovaných v rámci stavby:
„Pripojovací plynovod – rodinný dom“, ktorá je postavená na parcele registra
C-KN p.č. 346/1, k.ú. Vrbovec a parcele registra C-KN p.č. 346/2, k.ú. Vrbovec,
evidovaných na LV 2103, k.ú. Vrbovec s Ing. Editou Dzurjovou, Tulipánova
3594/9, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (pripojovacieho plynovodu) technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
pripojovacieho plynovodu, alebo jeho častí),
2.13 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9386, k.ú.
Vrbovec, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 2,4 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok realizovaných v rámci stavby:
„Vodovodná prípojka“, ktorá je postavená na parcele
registra
C-KN p.č. 346/1, k.ú. Vrbovec a parcele registra C-KN p.č. 346/2, k.ú. Vrbovec,
evidovaných na LV 2103, k.ú. Vrbovec s Ing. Editou Dzurjovou, Tulipánova
3594/9, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky) technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
vodovodnej prípojky, alebo jej častí),
2.14 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(kanalizačnej a plynovej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra CKN p.č. 1838/1, k.ú. Michalovce, vedeného na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2
m a v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca 7 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi

vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „RODINNÝ DOM- novostavba“, ktorý bude
postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/222, k.ú. Michalovce, evidovanej
na LV 10945, k.ú. Michalovce s Waheedom Younisom, 334 Killinghall Road,
Bradford, BD2 4SE, Veľká Británia, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (kanalizačnej a plynovej prípojky)
technologicky
prekonané
bez
ich
narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo
ich častí,
2.15 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej
prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 29, k.ú. Stráňany,
evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 10 m, ktorá bude spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – parcela
č. 27, 28“, ktorý bude na parcelách registra C-KN p.č. 27 a registra C-KN p.č. 28,
k.ú. Stráňany, evidovaných na LV 4595, k.ú. Stráňany s Anastáziou Dubrovskou,
Fekišovce 8, 072 33 Fekišovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky) technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
kanalizačnej prípojky, alebo jej častí),
2.16 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického rozvodu na
pozemku parcela registra E-KN p.č. 9511, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV
6438, k.ú. Michalovce a pozemku parcela registra C-KN p.č. 5335/2,
k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom
je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrického NN rozvodu cca – 79 m,
ktorý bude spresnený geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok so spoločnosťou: EKOÚNIA s.r.o.,

Priemyselná 33/3852, 071 01 Michalovce, IČO: 3621630, v rámci stavby: „Areál
EKOÚNIE s.r.o. – nové napojenie na odber el. energie“ s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN
elektrického rozvodu, alebo jeho časti).

3. S p l n o m o c ň u j e

primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 2. 10. 2018

číslo: 440

K bodu: Využívanie technických zariadení, mechanizmov TaZS mesta
Michalovce mimo úloh v rámci mesta Michalovce
Analýza efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia firmou FIN.M.O.S. k 31.8.2018
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o využívaní technických zariadení, mechanizmov TaZS mesta Michalovce mimo úloh
v rámci mesta Michalovce a analýze efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia firmou FIN.M.O.S. k 31.8.2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Vladimír Braník

