MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 27

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu
TaZS mesta Michalovce za rok 2018 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 28

K bodu: NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2019
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh na 1. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 29

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS
Michalovce za rok 2018 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 30

K bodu: NÁVRH NA I. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2019
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Návrh na I. zmenu rozpočtu
MsKS Michalovce na rok 2019 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 31

K bodu: ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2018 na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 32

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 33

K bodu: SÚHRNNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA V RÁMCI TEMATICKÉHO
HODNOTENIA PHSR ZA ROK 2016 - 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia
PHSR za rok 2016-2018, na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: v texte
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 34

K bodu: PLÁN REVITALIZÁCIE EXISTUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV
A PARKOVACÍCH PLÔCH MESTA MICHALOVCE V R. 2019-2021
– ZMENA I.
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
zmenu plánu revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta
Michalovce v r. 2019 – 2021 a to presun:
- Ul. vrbovská - chodník z roku 2021 do roku 2019
sídlisko Západ 1. b etapa – časť z roku 2019 do roku 2020
- Ul. Jána Kollára – komunikácia, chodník z roku 2020 do roku 2021
- Ul. 9. mája – chodník pri rodinných domoch z roku 2020 do roku 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 35

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE - ZMENY A DOPLNKY Č. 8
- ZMENA TERMÍNU PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru V,ŽPaMR predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva Územný plán mesta Michalovce – Zmeny a doplnky č. 8 – Zmena termínu
prijímania žiadostí.
Z: Ing. A. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 36

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi.
Z: Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 37

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA

MICHALOVCE Č. 188/2016 O ROZSAHU POSKYTOVANIA INÝCH SLUŽIEB
V SOCIÁLNEJ OBLASTI MESTA A O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA TIETO SLUŽBY
PRED DÔCHODCOV A URČENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 188/2016 o
rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za
tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov v meste Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 38

K bodu: PRRENÁJOM 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. Schvaľuje

2.1 zámer nájomcu Ivana Koribaniča OVERDOSE ART zhodnotiť prenajatý majetok Mesta
v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach v predpokladanej výške
12 528,05 €, so zapracovaním podmienok zhodnotenia do nájomnej zmluvy.

3. Odporúča

MsZ Michalovce:
3.1 schváliť predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta
Michalovce, uzatvorenej so spoločnosťou Domspráv, s.r.o., byty, teplo a iné služby,
Štefánikova 44, Michalovce , IČO: 31654541, na nasledujúce obdobie 10 rokov
do 31. 12. 2029, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia plynulého
zásobovania obyvateľov teplom a teplou vodou,
3.2 schváliť zmenu nájomcu Zimného štadióna Michalovce z Hokejového klubu Dukla
Michalovce, Športová 1, Michalovce, IČO: 31313396, na Hokejový klub Dukla Ingema
Michalovce, Športová 1, Michalovce, IČO: 51250055, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že nový nájomca je pokračovateľom v hokejovej činnosti pôvodného
klubu,
3.3 prijať cenový návrh za prenájom priestoru v kábelovode pre pripokládku káblového
distribučného systému v centrálnej mestskej zóne predložený spoločnosťou UPC
BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., za cenu min. 500,- €/rok,
3.4 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9465/1, evidovaný na LV 6438,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej

prípojky cca - 3,2 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 dané pozemky v rámci stavby: „Polyfunkčná budova – Ul. S. Chalupku
- stavebné úpravy a nadstavba“, ktoré budú slúžiť pre napojenie existujúceho objektu
stojaceho na parcele registra C-KN p.č. 4310, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou ASCOM
s.r.o., Nám. osloboditeľov 74/5872, 071 01 Michalovce, IČO: 47 647 442, 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, vodovodnej prípojky, alebo jej
časti),
3.5 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej, telekomunikačnej a elektrickej VN prípojky
na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok registra:







C-KN p.č. 1245/2, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 2575/2, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 9385, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 6389/1, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,
C-KN p.č. 5293, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 9491/1, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky
cca - 2 m, kanalizačnej prípojky cca – 13 m, plynovej prípojky cca – 5,1 m,
telekomunikačnej prípojky cca – 357,1 m a elektrickej VN prípojky cca – 265 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: „POLYFUNKČNÉ CENTRUM – Ul. Hviezdoslavova, Michalovce“,
ktoré budú slúžiť pre napojenie areálu a objektu stojaceho na parcelách registra C-KN
p.č. 1634/1, C-KN p.č. 1634/2, C-KN p.č. 1635, C-KN p.č. 1636, k.ú. Michalovce, so
spoločnosťou VENTISA s.r.o., Špitálska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 47 553 138, 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),
3.6 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
plynovej a elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade

v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 5332,
evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v
celkovej dĺžke plynovej prípojky cca – 0,6 m a elektrickej prípojky cca – 10,6 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: „Budova firmy JEGON“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
novostavby objektu firmy JEGON s.r.o., ktorý bude postavený na parcele registra C-KN
p.č. 3174/3, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01
Michalovce, IČO: 362 00 336, 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, plynovej a elektrickej
prípojky, alebo ich častí),
3.7 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom osadenia podporného bodu (PB), stĺpa,
pre závesný NN elektrický kábel na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 31/4,
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (s celkovým záberom plochy z plochy pozemku Mesta cca 2 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 právo osadenia stĺpu, ktorý bude slúžiť ako PB pre
NN elektrickú prípojku pre novostavbu rodinného domu, ktorý bude postavený
na parcelách registra C-KN p.č. 621 a C-KN p.č. 620, k.ú. Michalovce, s Vierou Klacikovou,
J.A. Komenského 1331/4, 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 osadenia, výmeny, opráv, údržby
a rekonštrukcie PB, stĺpu 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 PB, stĺpa s NN elektrickou prípojkou),
3.8 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 parcela registra E-KN p.č. 840,
evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce,
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca - 14 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky
cca – 11,5 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 dané pozemky v rámci stavby: „NOVOSTAVBA BYTOVÝ DOM

S POLYFUNKCIOU“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby bytového domu, ktorý
bude
postavený
na
parcele
registra
C-KN p.č. 819/4, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou REPPS s.r.o., Kpt. Nálepku 35,
071 01 Michalovce, IČO: 45 419 434, 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, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí).
3.9 schváliť 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 5157, a to:
• pozemky registra C-KN na Ul. Samovej a Ul. Svätoplukovej:
 p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, do
výmery 200 m2,
 p.č. 379/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 389 m2, do
výmery 50 m2
• pozemok registra C-KN na Ul. J. Hollého:
 p.č. 4645/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52643 m2, do
výmery 215 m2
• pozemok registra E-KN na Sobraneckej ceste:
 E-KN p.č. 1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1679 m2,
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6894, a to:
• pozemok registra E-KN na Ul. severnej:
 p.č. 5819/3, druh pozemku orná pôda, výmera 2938 m2.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 39

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach
I. O d p o r ú č a
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti
s nasledovným odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj na odpredaj 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, schvaľuje spoločnosť Profi-reality SK s.r.o., Ul. Vajanského 72,
071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 210 210 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže,
2. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol
odčlenením na základe určenia
Geometrického plánu č. 45353221-221/2016, zo dňa 12.9.2016, pre Mgr. Mariannu
Maruničovú, Klokočov č. 78, 072 36 Kaluža, za kúpnu cenu vo výške 52 €.
3. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj
novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 2910/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 349 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 1432881028/2018, zo dňa 2.5.2018, pre:
− Sorokáčovú Emíliu, Karola Kuzmányho 1893/1, 071 01 Michalovce
− Ing. Falisa Matúša, Karola Kuzmányho 1893/1, 071 01 Michalovce
− Partiku Karola, Sibírska 6947/25, 080 01 Prešov
− Mgr. Nejedlú Martinu, Brezová 11, 071 01 Michalovce
− Malikovú Janu, Karola Kuzmányho 1893/1, 071 01 Michalovce
− Ďurovčíkovú Máriu, Karola Kuzmányho 1893/1, 071 01 Michalovce
− MUDr. Glaszner Oľgu, Karola Kuzmányho 1893/3, 071 01 Michalovce
− Ďuďovú Miriam, Karola Kuzmányho 1893/3, 071 01 Michalovce
− Bielikovú Danu, Fr. Kráľa 1124/49, 071 01 Michalovce

4.

5.

6.

7.

− Babjakovú Elenu, Karola Kuzmányho 1893/3, 071 01 Michalovce
− Staša Zdena a Stašovú Gabrielu, Karola Kuzmányho 1893/3, 071 01 Michalovce
− Mgr. Petríkovú Danku, Karola Kuzmányho 1893/3, 071 01 Michalovce,
za kúpnu cenu vo výške 18,50 €/m2, s výškou podielu 1/12 pre každého.
Schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1702/74 o výmere 70 m2, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 36582972-4/2016, zo dňa 20.1.2016, schvaľuje
spoločnosť GREEN SIDE SK, s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol
za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 1 750 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Schváliť v garážovej lokalite na Ul. špitálskej,
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 4072/16, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 19 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
− odpredaj podielu 2/178 z pozemku C-KN p.č. 4070/64, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, výmera 4853 m2, ktorý je evidovaný na LV 9974, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 0,0331 €/m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Mariána Varkondu, bytom Ul. P.O. Hviezdoslava
771/56, Michalovce.
Schváliť spôsob prevodu spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 3374, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 71 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemok C-KN
p.č. 3374, k.ú. Michalovce,
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 30,75 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom,
− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať predmetný pozemok C-KN p.č. 3374, priamym predajom.
Schváliť spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 580/4 o výmere 11 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a p.č. 580/5 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, k.ú. Topoľany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 14328810-31/2017, zo
dňa 13.7.2017, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemky C-KN
p.č. 580/4 p.č. 580/5 o výmere 19 m2, k.ú. Topoľany,
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 13,11 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom,
− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú,

− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať predmetné pozemky C-KN p.č. 580/4 a p.č. 580/5 o výmere 19
m2, k.ú. Topoľany, priamym predajom.
8. Schváliť 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 (viď tabuľka), každému o veľkosti podielu
rovnajúcej sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto
bytového domu:
Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník

Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

Poznámka

Lassaková Eva,
r. Lassaková
1.
Obchodná 253
Strážske

1/1

6

1.

89

2611 /627016

16,11 Nový vlastník

Moflárová Veronika
r. Moflárová
2.
Strojnícka 2674/1
Spišská Nová Ves

1/1

6

10.

21

4668 /627016

28,80 Nový vlastník

Tichá Marcela
r. Šavuličová
3.
Nad Laborcom 1770/6
Michalovce

1/2

6

12.

7

2927 /627016

18,06 Nový vlastník

Bc. Slivková Márie
r. Bridišová
4.
Nad Laborcom 1768/2
Michalovce

1/1

6

2.

81

2611 /627016

16,11 Nový vlastník

Bihary Tibor
r. Bihary
5.
Nad Laborcom 1770/6
Michalovce

1/1

6

3.

73

2611 /627016

16,11 Nový vlastník

Džuga Róbert, r. Džuga
6. Krosnianska 788/73
Košice

1/1

6

6.

49

2611 /627016

16,11 Nový vlastník

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník

Ľubica Gregušová
r.Granatírová
7.
Nad Laborcom 6
Michalovce

Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

1/1

6

9.

30

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

7027 /627016

25086 /627016

Cena
podielu
[€]

Poznámka

43,36 Nový vlastník

154,66

II. Odporúča zrušiť:
uznesenie MsZ Číslo 279, zo dňa 25.4.2017, v bode II/12, a to odpredaj pozemkov
zastavaných bytovým domom súp. č. 1770 pre vlastníkov bytov v tomto bytovom dome
uvedených pod p.č. 10, 21, 41, 44, 56, 80, z dôvodu zmeny vlastníkov, po schválení
uznesenia na odpredaj a pod p.č. 111 z dôvodu úmrtia jedného z manželov, ktorí mali byt
v bezpodielovom spoluvlastníctve.
III. Odporúča splnomocniť
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 – 5, 8.
T: 2019
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 40

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM
DIEŤAŤA V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH A PRI
ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Michalovce o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. K. Poláková, ved. OŠkaŠp
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 41

K bodu: NÁVRH ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL,
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY S PRÁVNOU
SUBJEKTIVITOU
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI
MESTA
MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru školstva a športu predložiť návrh organizačného zabezpečenia základných
škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2019/2020 na rokovanie Mestského
zastupiteľstva.
Z: Ing. K. Poláková, ved. OŠkaŠp
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 42

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková,PhD.
T: máj 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 43

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ A REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN NA II. POLROK 2019

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 30. 4. 2019

číslo: 44

K bodu: NÁVRH PROGRAMU III. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V MICHALOVCIACH
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční
14. 5. 2019 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

