MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11. 6. 2019

číslo: 45

K bodu: SPRÁVA O PREROZDELENÍ NAVÝŠENIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
MICHALOVCE NA CELOROČNÚ ČINNOSŤ MLÁDEŽNÍCKYCH
A ŠPORTOVÝCH KLUBOV PRE ROK 2019
Mestská rada v Michalovciach
prerokovala
správu o prerozdelení navýšenia dotácií z rozpočtu mesta Michalovce na celoročnú činnosť
mládežníckych a športových klubov pre rok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Martin Nebesník

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11. 6. 2019

číslo: 46

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU 19. JARNÝCH TRHOV 2019
NÁVRH ROZPOČTU 50. ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU 2019
Mestská rada v Michalovciach
1. Berie na vedomie
a) Vyhodnotenie rozpočtu 19. Jarných trhov 2019
b) Návrh rozpočtu 50. Zemplínskeho jarmoku 2019
2. Odporúča
predsedovi organizačného výboru predložiť Vyhodnotenie rozpočtu 50. Zemplínskeho jarmoku 2019 na rokovanie MsR
T: september 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Martin Nebesník

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE
zo dňa: 11. 6. 2019

číslo: 47

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ
ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

1. Berie na vedomie:

správu z rokovania Komisie majetkovej.
2. Odporúča
MsZ Michalovce:
2.1 schváliť prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pre MK AGRO s.r.o.
Letná
33, Michalovce za cenu 60,00 €/ha/rok, na dobu určitú 10 rokov, od 1.1.2019 do
31.12.2028 pri výpovednej lehote vždy k 1. novembru roka, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu využitia pozemku, resp. jeho podielov ako uceleného celku
jedným užívateľom,
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, kanalizačnej prípojky s kanalizačnou
šachtou a elektrickej NN prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 682/1, evidovaný
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke
vodovodnej prípojky cca - 5 m, kanalizačnej prípojky cca – 31 m a elektrickej NN prípojky
cca – 53 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 dané pozemky, realizovaných v rámci stavby: „Kvetinárstvo – Mária Blaškovičová, Ul.
užhorodská,Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie predajného stánku
kvetinárstva, ktorý bude umiestnený na parcele registra C-KN p.č. 682/1, k.ú.
Michalovce, s Mgr. Máriou Blaškovičovou, Koňuš 78, 072 63 Koňuš, IČO: 44631499,
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 inžinierskych sietí, alebo ich častí),

2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9381/1,
evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca - 5,3 m, kanalizačnej prípojky cca – 41,7 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 dané
pozemky v rámci stavby: „Stanica technickej, emisnej kontroly a kontroly originality Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie areálu technickej, emisnej a kontroly
originality, ktorý bude postavený na parcele C-KN p.č. 5479/11 a parcele 5479/12, k.ú.
Michalovce, so spoločnosťou UNITRANS TREBIŠOV, Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO:
36 570 249, 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 inžinierskych sietí,
alebo ich častí),
2.4 schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
a) v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok vedený Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok registra C-KN na Ul. L. Novomeského, p.č. 1568/266, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 613 m2, do výmery cca 60 m2,
b) v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok vedený Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok registra C-KN na Ul. kamenárskej, p.č. 1837/175, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 18468 m2, do výmery 13 m2.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Martin Nebesník

