MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 74

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2020 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2021 A 2022
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
riaditeľke MsKS PhDr. Milade Tomkovej predložiť Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok
2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 75

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2020
A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2022
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
riaditeľovi TaZS mesta Michalovce Ing. Júliusovi Oleárovi
predložiť „Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky
2021 - 2022 na rokovanie MsZ v mesiaci november 2019.

Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 76

K bodu: NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
NA ROKY 2020-2022
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2020-2022 na najbližšie rokovanie
MsZ v Michalovciach.

Z: Ing. Bereznaninová, ved. finančného odboru
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 77

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na najbližšie rokovanie MsZ.

Z: Ing. Bereznaninová, ved. finančného odboru
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 78

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANI ZA PSA, DANI ZA PREDAJNÉ
AUTOMATY, DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE A DANI ZA
UBYTOVANIE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za
psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie na
najbližšie rokovanie MsZ.
Z: Ing. Bereznaninová, ved. finančného odboru
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 79

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 7
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č.7 predložiť na
najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Bereznaninová, ved. FO
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 80

K bodu: NÁVRH NA PRIJATIE ÚVERU
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej finančného odboru predložiť Návrh na prijatie úveru na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Bereznaninová, ved. FO
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 81

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 2020

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť: 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 2020 na zasadnutie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Poláková, ved. odboru ŠkaŠp
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 82

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK
NA REALIZÁCIU PROJEKTU „DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA
KOMUNIKÁCIÍ NA UL. MLYNSKEJ V MICHALOVCIACH“

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru IaG predložiť predmetný materiál na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 83

K bodu: SPRÁVA O PREROZDELENÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA
CELOROČNÚ ČINNOSŤ MLÁDEŽNÍCKYCH A ŠPORTOVÝCH KLUBOV, NA
VEREJNOPROSPEŠNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY A KONKRÉTNE AKTIVITY
ŽIADATEĽOV NA 1. KVARTÁL PRE ROK 2020

Mestská rada v Michalovciach
prerokovala
správu o prerozdelení dotácií z rozpočtu mesta Michalovce na celoročnú činnosť
mládežníckych a športových klubov, na celoročnú činnosť na verejnoprospešné sociálne
služby a konkrétne aktivity žiadateľov na 1. kvartál pre rok 2020.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 84

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru IaG predložiť návrh VZN Mesta Michalovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Michalovce na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 85

K bodu: INFORMÁCIA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE
- VOZIDLOVÝ PARK A RENTABILITA SPOJOV
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru V,ŽPaMR predložiť informáciu na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 86

K bodu: PREROKOVANIE PROTESTU PROKURÁTORA PROTI ČL. 7 A ČL. 8

ROKOVACIEHO PORIADKU MsZ V MICHALOVCIACH A NÁVRH ZMENY
Č. 1 ROKOVACIEHO PORIADKU

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Protest prokurátora proti čl. 7 a čl.8 Rokovacieho poriadku MsZ v Michalovciach
a návrh zmeny č. 1 Rokovacieho poriadku MsZ v Michalovciach na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: JUDr. Dorič, zástupca prednostu
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 87

K bodu: PREROKOVANIE PROTESTU PROKURÁTORA PROTI ČL. X. BOD 9.1, 9.3, 9.4,

ČL.XI.BOD 7 A ČL. XII. ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM
MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
MsZ Michalovce:

1.1 Prijať protest prokurátora proti čl. X. bod 9.1, 9.3, 9.4, Čl. XI. bod 7 a Čl. XII. Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce.
1.2 Schváliť Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 88

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 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
prípojky dažďovej kanalizácie pod povrchom na pozemku, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra parcela registra C-KN
p.č. 1248/7, evidovaný na LV 90, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke prípojky dažďovej kanalizácie cca – 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, prípojky dažďovej kanalizácie s právom vstupu a vjazdu na dané
pozemky, realizované v rámci stavby: „Michalovce – novostavba rodinného domu – parcela
č. 1248/44“ a bude slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený
na parcele registra C-KN p.č. 1248/44, k.ú. Michalovce, s investormi Ing. Martinom Ondilom
a MUDr. Marianou Ondilovou, Ružová 5789/1, 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 žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí, prípojky dažďovej kanalizácie, 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 prípojky dažďovej kanalizácie, alebo jej častí),
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrického vedenia pod povrchom na pozemku, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 662/3, ktorá je

evidovaná na LV 5157, k.ú. Močarany, ktorej vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke NN elektrického vedenia cca – 150 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 elektrického vedenia, práva vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci
stavby: „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“, ktoré bude slúžiť pre
napájanie osvetlenia trate v k.ú. Močarany, so spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, 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 elektrického vedenia 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 vedenia, alebo jeho častí).

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 89

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. Odporúča:
1.

2.

3.

4.

5.

predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku registra E-KN p.č.
1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1679 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce, schváliť Eduarda Činčára, Staré nábrežie 5993/2, 071 01 Michalovce, ktorý
ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 19 308,50 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže,
schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku C-KN p.č. 2859/9,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 86 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce, schváliť živnostníka Miroslava Hanika, Nižná Rybnica 156, 073 01 Sobrance,
ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 8 600 €, ako záverečné vyhodnotenie
súťaže,
schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku C-KN p.č. 893/4,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce,
okres Michalovce, schváliť Vladimíra Muchu, Ul. Martina Kukučína 1800/21, 071 01 Michalovce,
ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 586,09 €, ako záverečné vyhodnotenie
súťaže,
schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku
C-KN p.č. 4645/108, druh pozemku zastavané plochy, výmera 215 m2, k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-49/2017, zo dňa 25.9.2017, schváliť spoločnosť
WINKLER SV, s.r.o., Budatínska 12/3687, 815 05 Bratislava - Petržalka, ktorá ponúkla za predmet
predaja kúpnu cenu vo výške 6 100 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže,
schváliť v garážovej lokalite na Ul. prof. Hlaváča, predaj pozemku C-KN p.č. 2969/30, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva pre vlastníka
stavby garáže súp. č. 5165, Milana Mihalčina, Ul. prof. Hlaváča č. 1884/1, 071 01 Michalovce

6. schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3036/121, druh pozemku ostatné

plochy, výmera 400 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-122/2019, zo dňa
8.10.2019, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 16.10.2019 pod č. G1-642/2019,
odčlenený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 34863
m2, LV 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,
− 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 €,
− 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.
7. schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1837/265, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 13 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 34834001-24/2016, zo dňa
23.3.2016, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 30,32016 pod č. G1-181/16,
odčlenený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1837/175, druh pozemku zastavané plochy, výmera
18468 m2, LV 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,
− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 € 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 100 €,
− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 100 €
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,
8. schváliť odkúpenie pozemku evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom,
na LV 9374, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, ako pozemok E-KN p.č. 7071/2,
druh pozemku orná pôda, výmera 174 m2, od vlastníka ATOL HB, spol. s r.o., Strážske, za cenu 10
€/m2,
9. schváliť výkup pozemkov registra E-KN:
− p.č. 5875/1, druh pozemku orná pôda, výmera 696 m2,
− p.č. 5875/3, druh pozemku orná pôda, výmera 6 967 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č.
7027, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, v celosti
− p.č. 5878/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1074 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 7079, k.ú. Stráňany, obec
Michalovce, okres Michalovce, a to spoluvlastníckeho podielu vo výške 8/84 z celku,
za cenu max. 10 €/m2.

10. schváliť podanie žiadosti o prenájom pozemkov pre futbalovú akadémiu:

A) evidovaných Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7076 v k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to:
− E-KN p.č. 5876/1, druh pozemku orná pôda, výmera 3 918 m2,
− E-KN p.č. 5876/2, druh pozemku orná pôda, výmera 6 215 m2,
B) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7075 v k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to:
− E-KN p.č. 5874/1, druh pozemku orná pôda, výmera 3 912 m2,
− E-KN p.č. 5874/2, druh pozemku orná pôda, výmera 6 742 m2,
C) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7074 v k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to:
− E-KN p.č. 5873/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 045 m2,
− E-KN p.č. 5873/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1 806 m2,

D) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7073 v k.ú.
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to:
− E-KN p.č. 5872/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 131 m2,
− E-KN p.č. 5872/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1 866 m2,
ako budúcu stavbu vo verejnom záujme.

II. Odporúča poveriť

primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadostí u príslušného správcu (Slovenský pozemkový
fond), ohľadom prenájmu pozemkov v bode I./10 tohto uznesenia.

III. Odporúča splnomocniť

primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1. – 5., 8. a 9.
T: 2019
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 90

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
Kroniku mesta Michalovce – ročný zápis za rok 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 91

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Bobovníková, hl. kontrolórka
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 92

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ A REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVCČAN NA I. POLROK 2020

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ a Redakčnej rady novín Michalovčan
na I. polrok 2020 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Sokologorský, zástupca primátora
T: november 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 11. 2019

číslo: 93

K bodu: NÁVRH PROGRAMU V. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
program V. zasadnutia MsZ v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 27. 11. 2019 o 9.00 hod.
v zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Mgr. Milan Kaplan

