
MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 22. 10. 2019       číslo:  70 
 
 

K bodu:  NÁVRH DODATKU Č. 1 K PRAVIDLÁM O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
      POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA V ZARIADENIACH  
      V ZRIAĎOVATEĽSKEJ A ZAKLADATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE PRE  
      DÔCHODCOV A URČENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA MICHALOVCE 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
      
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom 
spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta 
Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce. 
                

    Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
    T: november 2019  
 
 
 
         
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  PhDr. Jana Cibereová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 22. 10. 2019       číslo:  71 
 
 

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

1. B e r i e  n a  v e d o m i e    
Správu z rokovania Komisie majetkovej. 

 

2 .  O d p o r ú č a   
         MsZ Michalovce 

2.1   schváliť predĺženie doby platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
a poskytovaných službách v mestskej športovej hale zo dňa 14.11.2006,  uzatvorenej s 
nájomcom Domspráv, s.r.o., byty, teplo a iné služby, do 31.12.2029, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, z dôvodu potreby zabezpečenia  prevádzkovania  tepelného 
hospodárstva v objekte Mestskej športovej haly v Michalovciach, 

2.2   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
VN a NN elektrického rozvodu pod povrchom na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra parcela registra E-
KN p.č. 6378 a pozemku parcela registra E-KN p.č. 6379, ktoré sú evidované na LV 6438, 
k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke VN a NN 
elektrického rozvodu cca – 125 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 rozvodu s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, 
realizované v rámci stavby: „Michalovce – Hrádok – rekonštrukcia NN rozvodov“, ktoré 
budú slúžiť pre napájanie objektu Hvezdárne Michalovce, postaveného na parcele 
registra C-KN p.č. 1281 a priľahlého areálu stojaceho na parcele registra C-KN p.č. 
1287/3, evidovaných na LV 4023, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 a Ing. Vladimírom 
Szabóm, S.H. Vajanského 2662/57, 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, VN a NN elektrického rozvodu, 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 VN a NN elektrického rozvodu, alebo jeho 
častí), 

2.3   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej, 
vodovodnej a NN elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
C-KN p.č. 5322, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 4,70 m, vodovodnej prípojky  
cca – 7,40 m a NN elektrickej prípojky cca 26,60 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 realizované v rámci 
stavby: „VLN“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavieb dvoch rodinných domov, 
ktoré budú postavené na parcelách registra C-KN p.č. 2689/2, C-KN p.č. 2692/2  
a parcelách registra C-KN p.č. 2689/1, C-KN p.č. 2692/1, k.ú. Michalovce, s Ing. Petrom 
Voľanským a Mgr. Zuzanou Voľanskou, Nacina Ves 141, 072 21 Nacina 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 žiadateľov v prípade 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 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, alebo ich častí), 

2.4   schváliť zaradenie nehnuteľnosti do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj, v 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedenej Okresným úradom 
Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to pozemok registra C-KN na Ul. M. Rázusa, 
p.č. 3036/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 34 863 m2, do výmery cca 120 m2 . 

      
 
 
         
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  PhDr. Jana Cibereová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 22. 10. 2019       číslo:  72 
 
 

K bodu:   NÁVRH DODATKU Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  
                    MESTA MICHALOVCE Č. 194/2017 O PODMIENKACH PREDAJA  
                    VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
      
predložiť návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.  
194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
        Z: JUDr. Gabriel Dorič 
                                                                                                             zástupca prednostu 
        T: november 2019 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  PhDr. Jana Cibereová 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 22. 10. 2019       číslo:  73 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU 50. ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie rozpočtu 50. Zemplínskeho jarmoku 2019. 
      
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  PhDr. Jana Cibereová 

 


