ZÁPISNICA
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 14. 5. 2019 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

1. OTVORENIE
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol III. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského a PhDr. Janu Cibereovú, hlavnú kontrolórku
Ing. Bobovníkovú,PhD., prednostu mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr.
Doriča, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície
Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných
prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na III. zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili MUDr. Valiska a PhDr. Ing. Gejguš,PhD.
Navrhol, aby obed bol podaný po skončení mestského zastupiteľstva.
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona
o obecnom zriadení Dal primátor hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 1)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania III. zasadnutia MsZ bol schválený.
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému programu MsZ
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy ?
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov.
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-

Primátor mesta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zmenu programu
mestského zastupiteľstva.

MUDr. Dušan Goda
Predniesol návrh na dva doplňujúce body do programu mestského zastupiteľstva.
1. Zmeny v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva.
2. Rôzne
Hlasovanie o návrhu MUDr. Godu - doplnenie programu MsZ: Zmeny v rokovacom
poriadku MsZ.
(hlasovanie č. 2)
za: 7 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci
Primátor mesta konštatoval, že návrh nebol schválený.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Godu - doplnenie programu MsZ o bod: Rôzne
(hlasovanie č. 3)
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci
Primátor mesta konštatoval, že návrh nebol schválený.
-

Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli vznesené.

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania III. zasadnutia MsZ určujem poslancov:
1. PhDr. Janu Cibereovú
a
2. Ing. Martina Čorneja
Informátormi zo zasadnutí Mestskej rady Michalovce, ktoré sa uskutočnili 19.3.2019,
16.4.2019 a 30.4.2019 sú poslanci PhDr. Ing. Gejguš, MUDr. Makohus a MUDr. Mihalečko.
BOD č. 2
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie. Na
základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej komisii pracovali:
- Mgr. Martin Nebesník
a
- Ing. Martin Čornej
Má niekto doplňujúci návrh? Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej
komisie.
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Hlasovanie

(hlasovanie č. 4)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor mesta konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 3
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY MICHALOVCE ZA
OBDOBIE: MAREC – APRÍL 2019

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.

Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce
konštatoval, že v uvedenom období sa uskutočnili tri zasadnutia mestskej rady a väčšina
z bodov, ktoré boli predmetom rokovaní MsR, sú aj v programe tohto mestského
zastupiteľstva.

Rozprava:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za marec - apríl 2019.
Hlasovanie
(hlasovanie č.5)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV PREDLOŽENÝCH NA II.
ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA 26. FEBRUÁRA 2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 26. februára
2019, interpelácie predložili poslanci: Mgr. Milan Kaplan, Radovan Geci, MUDr. Jasovská, JUDr.
Ing. Erik Sibal, MUDr. Ján Mihalečko, Mgr. Marián Sabovčík, Mgr. Ján Várady, Mgr. Erika Šimková
a MUDr. Jozef Valiska.

Rozprava:
Mgr. Milan Kaplan
Ďakujem pekne, rád by som sa vyjadril k stanoviskám k jednotlivým interpeláciám.
Interpelácia č.1 – rekonštrukcia Sídl. Západ – vysvetlenie považujem za nedostatočné, možno
nebolo pochopené to, načo som sa dotazoval, hlavne na zákonný postup pri verejnom
obstarávaní. Neriešil som či je opodstatnené robiť alebo nie zámeny pri rekonštrukciách, ale
zaoberal som sa hlavne zákonným postupom. Ako sa píše, zámeny boli robené na základe
petícií občanov alebo interpelácii poslancov. Rád sa nato pozriem, či sú to tie štyri petície
z minulého roku, ktoré registruje MsÚ a ktoré neboli zverejnené.
Čo sa týka interpelácie č.2 – pôsobenie p. Porvaza , ohľadom pracovnoprávneho vzťahu na ZŠ
Ul. krymská. Odpoveď hodnotím ako nezodpovedný prístup. Zriaďovateľovi by malo záležať
na tom, aby na škole bol právny stav.
Interpelácia č.3 – nelegálna skládka na Sídl. Juh. Zaregistroval som neoficiálne, že Mesto to
chce riešiť, čo je v rozpore s písomnou odpoveďou. Je v danej záležitosti niečo nové? Je ochota
riešiť tento problém, alebo platí to čo je napísané v písomne odpovedi, že mesto riešiť nebude
alebo nechce.
Poslednú interpeláciu považujem za vybavenú.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Za vybavenú považujeme odpoveď, čo ste aj dostali. Nie každá odpoveď musí poslanca
uspokojiť. Pri prvej záležitosti sme presvedčení, že sme postupovali správne. Viem, že ste sa
obrátili aj na iné orgány, ktoré verím, že podporia náš postoj. Aj pri druhej interpelácii sme
presvedčení, že konáme správne. Nedochádza k nezodpovednému konaniu, naopak
k zodpovednému. Nezodpovedné by bolo postupovať, že by škola niesla zodpovednosť za
neoprávnené ukončenie pracovnej činnosti s možnými sankciami. K tretej interpelácii došlo
včera nové stanoviskom. Prosím Ing. Fecáka, aby o tom informoval zastupiteľstvo.
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Ing. Pavol Fecák
Včera sme obdržali list z okresného úradu, ktorý nám potvrdil na základe rozhodnutia
Krajského úradu Košice, odbor opravných prostriedkov, že celý postup okresného úradu aj
Mesta Michalovce bol v súlade so zákonom. Rozhodnutie okresného úradu bolo v celom
rozsahu potvrdené. Okresný úrad včera vydal stanovisko, ktorým vyzval Slovenský pozemkový
fond, aby v uvedenej veci začal konať a skládku odstránil. Nový termín je do 31.5.2019.
Radovan Geci
Vážení poslanci, na poslednom MsZ som podal 7 interpelácií. Zámer bol, aby sa nám podarilo
spoločnými silami skvalitniť život občanov. Mrzí ma, že na všetkých 7 interpelácií bolo
odpísané negatívne stanovisko, že nejdeme hľadať spoločné riešenia, ale ako keby niekto
dostal príkaz zaslať negatívnu odpoveď, čo ma veľmi mrzí. V interpeláciách boli relevantné
požiadavky a mali by sme sa nimi určite zaoberať. K jednej sa ale vrátim, a to je intenzita
osvetlenia. Dostal som divnú odpoveď, ako keby k niečomu inému. Všetci dobre vieme, že
intenzita osvetlenia je zlá, že sa na tom extrémne šetrí. Vieme, že polovička svetiel je
vypnutých, ale odpoveď bola z nejakej ulice, ktorá bola postavená mesiac predtým.
Samozrejme nové svetlá svietia všetky. Odpoveď bola, že osvetlenie aj intenzita je v poriadku.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka odpovedí, určite bola snaha odpovedať nato, čo ste sa pýtali, resp. načo
upozorňujete, na základe reálneho stavu. Na základe vašej interpelácie, sme dali urobiť
meranie intenzity osvetlenia na mnohých uliciach. Závery vám môžu byť poskytnuté. Vy ste
hovorili o Masarykovej ulici, kde konštatovanie tohto merania bolo vyhovujúce aj pri zníženom
stave. Je našou ambíciou aj šetriť. Ak postačuje, že je svetiel menej, tak je zbytočné plytvanie.
Konštatuje sa skoro všade, že osvetlenie je vyhovujúce. Na Ul. kapušianskej je odporúčané iné
technické riešenie.
Mgr. Ján Várady
Ďakujem za slovo. To čo ste spomínali, sa týkalo mojej predošlej interpelácii. Dotknem, sa
mojich posledných interpelácii:
Interpelácia č.1 – odpoveď bola, že verejné priestranstva po stavebnej aktivite SPP a. s. zatiaľ
neboli prevzaté. Pýtam sa kedy budú prevzaté a rád by som bol pri tom prítomný.
Interpelácia č.2 - Detské ihriská - povrchové úpravy považujem stále za neukončené, chýbajú
tam aj preliezky a lavičky.
Interpelácia č. 3 – kontajnerové stojiská. Občania to ocenili a požadujú aby mesto v tom
pokračovalo. Kedy sa bude pokračovať s výstavbou kontajnerových stojísk?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka detských ihrísk pripravuje sa koncepčný materiál, možno už na nasledujúce MsZ,
kde bude zadefinované čo sa chce robiť, kde sa to bude realizovať a v akom slede
a samozrejme finančné krytie. O konkrétnu informáciu na Ul. kapušianskej ulici poprosím Ing.
Mrázovú.
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Ing. A. Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Nový termín bude zrejme až na budúci týždeň.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na II. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach 26.2.2019.
Hlasovanie
(hlasovanie č.6)
za: 17 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 5
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
- Správu predkladala Ing. Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka
Ing. Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka
Vážení poslanci, v súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o
výsledkoch vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a
závery z kontrol vykonaných v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2019, ktoré boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky. Na ÚHK boli
ukončené 4 kontroly, ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období február až
apríl 2019. Povinné osoby boli so správami oboznámené. V stanovenom termíne predložili
námietky k zisteným skutočnostiam a v dohodnutom termíne prijali opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov. Ing. Bobovníková, PhD. v ďalšom stručne informovala o jednotlivých
vykonaných kontrolách.
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Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Otázka sa skôr týka MsÚ. Aký je dôvod, že nie sú zverejňované výsledky vybavovania petícii.
Aké boli prijaté nápravné opatrenia po tejto kontrole? Žiadam, aby toto bolo dodatočne
zverejnené na stránke mesta.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Výsledky neboli zverejnené z dôvodu technických problémov, začo sa ospravedlňujeme.
V najbližšej dobe bude na stránke mesta všetko, čo tam má byť.

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol.
Hlasovanie
(hlasovanie č.7)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 6

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce na II.
polrok 2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
- Návrh plánu predkladala Ing. Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka
Ing. Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka
V súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z. v platnom znení predkladám
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
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Kontroly budú zamerané na dodržiavanie platných zákonov a všeobecne záväzných nariadení
pri hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných
previerok a kontrola plnenia uznesení MsZ je prevádzaná priebežne.

Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Skôr ako predložím svoj návrh, pýtam sa či vie pani hl. kontrolórka na ktorých ZŠ bude
vykonávať kontrolu? Od toho závisí, či návrh podám, alebo nie.

Ing. Bobovníková,PhD.
Ešte nie je jasné, na ktorých ZŠ sa vykoná kontrola. V podstate je jedno, na ktorú školu
pôjdeme. Ak zistíme nejaké nedostatky na jednej škole, tak potom to preverujeme na všetkých
školách.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Tak v tom prípade, podávam pozmeňujúci návrh na doplnenie plánu činnosti HK na II. polrok
na mesiac október, aby kontrolovaný subjekt bola ZŠ na Ul. krymskej 5 Michalovce. Premet
kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení
a kontrola hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami konkrétne:
a) Kontrola vnútorných smerníc od roku 2015-2018, ich číslovanie, evidencia,
dodržiavania, resp. existencia
b) Kontrola zmlúv, ich číslovanie, evidencia a plnenia
c) Kontrola čerpania rozpočtu v členení ZŠ a ŠJ, čerpanie dotácií a ich účelu. Kontrola
evidencie hotovostných príjmov a výdavkov, ich účtovanie, fakturácia.

MUDr. Dušan Goda
Rozšírenie plánu kontrol na mesiac júl 2019.Využívanie technických zariadení, mechanizmov,
nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej techniky (žeriav, traktory a pod.) TaZS mesta
Michalovce mimo úloh v rámci mesta za obdobie IX/2017 – V/2019. Zároveň prekontrolovať
všetky stroje, ktoré sú vybavené GPS zariadením v rámci ich pohybu v mesiacoch XI/2017 –
V/2019 aj so zameraním sa na lokalitu obce Suché.
Odôvodnenie je jednoduché. Všetci vieme, čo tu bolo prerokované v júni 2018 ohľadom tejto
kontroly. Pán riaditeľ si ju priamo vyžiadal a vy pán primátor ste na nej trvali. Kontrola sa
nevykonala z objektívnych príčin. Vytvorená komisia nedospela k žiadnemu záveru : Boli
zistené nejaké nesúlady. Záver je taký, aký je, komisia mala podať informáciu a tú podávam.
Necítime sa na to, aby sme tu robili nejaký záver.
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Kontrolu je potrebné vykonať zodpovedne, lebo sa tam diali čudné veci. Sú tam obrovské
nezrovnalosti. Trvám na vykonaní kontroly a apelujem na poslancov, aby zahlasovali za
vykonanie kontroly.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Predpokladám pán poslanec, že využívate aj iné možnosti, akým sú trestné oznámenia
a všeličo iné. Nikto vám nebráni aj v tomto smere pracovať. O vašom návrhu dám hlasovať.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Aké trestné oznámenia pán primátor?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pokiaľ máte podozrenia, hovorili ste tu o obrovských veciach. Povedal som, že máte aj takúto
možnosť.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Povedali ste to ináč. Možno dôjde aj k tomu, ale my tu máme vlastný orgán a to hlavnú
kontrolórku, ktorá to má vykonať. Využime to, my sme samospráva. My sa máme starať, aby
sa dodržiavali zákony. Je to povinnosť nás poslancov a vás pán primátor.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Mgr. Nebesník, predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh Mgr. Kaplana:
Doplnenie plánu činnosti HK na II. polrok na mesiac október, aby kontrolovaný subjekt bola ZŠ
na Ul. krymskej 5 Michalovce. Premet kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov a nariadení a kontrola hospodárnosti nakladania s finančnými
prostriedkami konkrétne:
a) Kontrola vnútorných smerníc od roku 2015-2018, ich číslovanie, evidencia,
dodržiavania, resp. existencia
b) Kontrola zmlúv, ich číslovanie, evidencia a plnenia
c) Kontrola čerpania rozpočtu v členení ZŠ a ŠJ, čerpanie dotácií a ich účelu. Kontrola
evidencie hotovostných príjmov a výdavkov, ich účtovanie, fakturácia.

Hlasovanie
(hlasovanie č.8)
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
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Mgr. Nebesník, predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh MUDr. Godu:
Rozšírenie plánu kontrol na mesiac júl 2019.Využívanie technických zariadení, mechanizmov,
nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej techniky (žeriav, traktory a pod.) TaZS mesta
Michalovce mimo úloh v rámci mesta za obdobie IX/2017 – V/2019. Zároveň prekontrolovať
všetky stroje, ktoré sú vybavené GPS zariadením v rámci ich pohybu v mesiacoch XI/2017 –
V/2019 aj so zameraním sa na lokalitu obce Suché.
Hlasovanie
(hlasovanie č.9)
za: 7 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2019
B)

poveruje
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti

Hlasovanie
(hlasovanie č.10)
za: 16 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 7

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. OSV.
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
Vážené mestské zastupiteľstvo, odbor SV predkladá návrh VZN Mesta Michalovce
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá slúži na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov fyzických osôb a rodinám v hmotnej núdzi. Oprávnenými žiadateľmi
sú fyzické osoby, ktoré v čase podania žiadosti sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, alebo
patria medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktorých príjem je menší ako 1,2 násobok
životného minima, čo je suma 246 €. V návrhu je nová dávka a to pre fyzické osoby, ktorým sa
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narodili trojčatá alebo viac detí, alebo opakovane do dvoch rokov dvojčatá bez ohľadu na
výšku príjmu. V návrhu sú nové formy poskytovania jednorazovej dávky v HM, vo vyššej
čiastke. Návrh bol prerokovaný v komisií sociálnych vecí a rodiny, kde komisia navrhla navýšiť
výšku finančnej čiastky u dávok pojednávajúcich v čl. 7 bod 1. Predkladateľ sa s návrhom
stotožnil a návrh je predložený už so zakomponovaným návrhom komisie.
Rozprava
Milan Potocký
Oceňujem navýšenie dávok v hmotnej núdzi, hoci len v miernej forme. Na predchádzajúcom
zastupiteľstve sme schválil navýšenie celkového balíka poskytovania dávok v HM. Čo ma mrzí,
že v meste sa začalo hovoriť, že tieto peniaze skončia v osade na Angi Mylne, že sa nedostanú
do rúk ľudí, ktorí to potrebujú. Chcem ubezpečiť obyvateľov mesta, že toto VZN pamätá na to,
aby tieto peniaze boli využité účelne a hospodárne. Nedostanú sa do rúk obyvateľom, ktorí
majú podlžnosti voči mestu, deti musia dodržiavať školskú dochádzku a niektoré dávky môžu
byť aj vo forme ošatenia.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Navrhol vypustiť z navrhovaného uznesenia bod č. 1 ruší VZN Mesta Michalovce č. 163/2014
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Hlasovanie
(hlasovanie č.11)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi.
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.12)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
11

BOD č. 8

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 mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. OSV.

Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
Vážené mestské zastupiteľstvo, odbor SV navrhuje prijať dodatok č.1 k VZN č. 188/2016, ktorý
pojednáva o novej službe mesta Michalovce a to o službách v Krízovom stredisku osobnej
hygieny. Krízové stredisko osobnej hygieny má nízko prahový charakter, čo znamená, že je
poskytovaná tak, aby bola pre občanov ľahko dostupná s minimálnymi obmedzeniami, aj
s vzhľadom na výšku úhrady za túto službu. Krízové stredisko je postavené v lokalite Angi Mlyn.
Zahájenie strediska bude od 1.7.2019.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dodatok 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.
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.13)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 9

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
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu

Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
Vážené mestské zastupiteľstvo, návrh VZN je predkladaný v zmysle novely zákona č.
544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu
v materskej škole od 01.01.2019 a v základnej škole od 01.09.2019. Cieľom poskytnutia
dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj
finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
Toto VZN nastavuje a upravuje podmienky ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako
aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu.
Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných školách.
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole a
odobralo stravu. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Iné jedlo je poskytované v MŠ.
V návrhu sú uvedené podmienky poskytovania stravy a nárok na dotáciu. Poplatok za stravu
je určený podľa finančného pásma a vekových kategórii stravníkov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zmeny sú výsledkom nového zákona, ktorý vstupuje do platnosti, čiastočne platí už od
1.1.2019 a hlavne od 1.9.2019. Pre rodičov je dôležité, že každé stravovacie zariadenie
dostane na každé dieťa 1,20 €. V prípade, že to nebude stačiť budú rodičia doplácať rozdiel.
Podstatné pre rodičov je splniť a to, aby dieťa vyhlásili zo stravy v čase, ktoré toto VZN uvádza.
V opačnom prípade školské stravovacie zariadenie stráca nárok na dotáciu od štátu, potom tú
sumu by mal uhrádzať rodič. Je potrebné k tomu urobiť ešte veľa osvety.
Rozprava
Mgr. Ján Várady
Nadviažem, čl. 6 povinnosti zákonného zástupcu, ak rodič neodhlási dieťa tak ako je tu určené,
kto uhradí tento poplatok? Ak vzniknú dlhy a nedoplatky ako sa to bude riešiť?
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
VZN toto nerieši, aj keď vieme, že pri určitých skupinách k tomu môže dôjsť. Mala by to
upravovaná interná norma príslušného školského zariadenia.
JUDr. Ing. Erik Sibal
V záverečných ustanoveniach v bode č.2 – môžeme týmto VZN zmeniť účinnosť iného VZN?
JUDr. Gabriel Dorič
Áno je to možné, platí VZN č. 189/2016, ktoré upravuje stravovanie v jedálňach a vzhľadom
na nové VZN strácajú platnosť prílohy, kde sa uvádza výška úhrad.

Mgr. Milan Kaplan
Chcem sa k tomu vyjadriť vo všeobecnej rovine. Aj toto VZN ukazuje jednu vec, že tá chiméra
o tom, že zo strany štátu prišlo také sociálne opatrenie, ktoré dáva deťom obedy zadarmo je
omyl. Vzniká tým množstvo komplikácii hlavne pre školy a v konečnom dôsledku aj pre
rodičov, aby ustriehli odhlásenie dieťaťa zo stravy. Nie je tak celkom pravda, že s tým nič
nemáte, pretože tento zákon vyšiel z dielne, ktorú reprezentujete vy a väčšia poslancov tohto
zastupiteľstva. Budú s tým problémy, budú s tým nespokojní a niektorí rodičia. Bude to
potrebné vhodne od komunikovať smerom k verejnosti, aby tých problémov bolo čo
najmenej.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ak ste pán poslanec pochopili, že sa chceme z niečoho vyzuť, tak to nie je pravda. Hovoríme
o tom, že niektoré veci sú zo zákona, že nie sú z dielne tohto úradu. Nie je zlé pre rodičov, že
dostanú za každý obed 1,20 €, že nebudú musieť platiť, ak si splnia povinnosti. Pokiaľ ich
nesplnia, tak sa do problémov môžu dostať, ale to platí na každom úseku života.
Radovan Geci
Nemyslím si, že je správne diktatúrou nútiť dieťa chodiť do školskej jedálne. Príspevok sa týka
detí, ktoré chodia do školskej jedálne. Určite by bolo vhodnejšie, keby bol príspevok daný
všeobecne pre akékoľvek stravovanie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nemyslím si, že je to diktatúra. Je tu možnosť rodiča dostať príspevok od štátu, pokiaľ dieťa
bude navštevovať školské stravovacie zariadenie. Cieľ je, aby deti, ktoré nemali stravovacie
návyky, aby im to bolo umožnené.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Zákon diskriminuje ľudí, ktorí sa chcú stravovať mimo školskej jedálne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nediskriminuje, nemusia byť v školskom stravovacom zariadení, majú takúto možnosť.
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JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Aj vzhľadom nato, čo tu bolo povedané predkladám doplňujúci návrh VZN :
a) Doplnenie VZN čl. 6 o písmeno e) v znení: podrobnosti vyplývajúce z písmena a) až d)
upraví škola v školskom poriadku a v zápisnom lístku na stravovanie.

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu
(hlasovanie č.14)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh bol schválený.

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
a) Doplnenie VZN čl. 6 o písmeno e) v znení: podrobnosti vyplývajúce z písmena a) až d)
upraví škola v školskom poriadku a v zápisnom lístku na stravovanie.
b) Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.15)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 10

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
- Vyhodnotenie rozpočtu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladáme vám vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta
Michalovce za rok 2018. Činnosť príspevkovej organizácie je v súlade so schváleným
rozpočtom na rok 2018, ktorý bo schválený MsZ 7.12.2017.
V rámci rozpočtu TaZS mesta Michalovce zabezpečujú služby, ktoré sú v plnom rozsahu
prepojené na úlohy a potreby mesta. Z uvedeného vyplýva, že strednodobý výhľad a rozsah
činnosti organizácie sa odvíja v prvom rade od potrieb mesta. Okrem zabezpečenia potrieb
mesta, ktoré boli a ostanú prioritné, organizácia využíva priestorové, technické a personálne
kapacity na poskytovanie odplatných služieb iným organizáciám a občanom mesta.
CELKOVÉ PLNENIE ROZPOČTU k 31. 12. 2018 je nasledovné:
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Prebytok(+)

4 476 220 €
4 473 841 €
2 379 €.

Rozprava
Mgr. Milan Potocký
Zaujala ma jedná vec. Aký zmysel malo prenajať verejné osvetlenie spoločnosti FIN M.O.S.,
keď aj v tejto správe sa konštatuje, že údržbu verejného osvetlenia zabezpečujú TaZS mesta
Michalovce. V minulom roku to bolo v sume 47 748 €. Aký to má zmysel prenajať verejné
osvetlenie súkromnej spoločnosti, ktorej platíme každý rok okolo 570 tis. € a reálne údržbu
zabezpečujú TaZS mesta Michalovce, ktoré to robili aj predtým.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V roku 2008 stalo mesto pred úlohou – modernizácia verejného osvetlenia. Možnosť bola
jednak využiť externé zdroje z európskych fondov, čo sa v niektorých častiach mesta aj urobilo.
Konkrétne sa jedna o Sídl. Východ. V iných častiach sme to mohli riešiť z vlastných fin.
prostriedkov, alebo s využitím cudzích zdrojov. Už v tomto čase mnohé mesta tak postupovali.
Využívali možností dodávateľov, resp. partnerov. My sme v tom čase vyhlásili súťaž, do ktorej
sa prihlásilo viacero subjektov. Súťaž bola vyhodnotená. Zvíťazil návrh spoločnosti FIN M.O.S.,
ktorý hovoril o tom, že po realizácii tejto rekonštrukcie, takto vybudovaný majetok bude
majetkom spoločnosti FIN M.O.S., pretože tam došlo k výmene celého radu prvkov systému
verejného osvetlenia. Spoločnosť FIN M.O.S. sa tak stala majiteľom novo vybudovaných častí
ver. osvetlenia, pričom Mesto Michalovce je akcionárom tejto spoločnosti a formou kúpi akcií
spláca tento svoj záväzok voči spoločnosti FIN M.O.S. Sme akcionármi spoločnosti tak ako vo
VSE a. s., a VVaK a. s. , ktoré tvoria mesta a obce takmer celého východného Slovenska.
MUDr. Dušan Goda
Za normálnych okolností túto správu mal podávať už iný riaditeľ TaZS mesta Michalovce. Pán
riaditeľ Oleár je tam len vďaka ochrane vedenia mesta. Vec sa nevyšetruje, dala sa pod
koberec.
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Radovan Geci
Chcem spomenúť dve veci. Požiadal som ako občan na základe paragrafu 211 o sprístupnenie
zmluvy, ktoré mesto urobilo so spoločnosťou FIN M.O.S. a jej dodatkov. Pánom Doričom mi
bola doručená negatívna odpoveď. Zmluva nebola zverejnená. Dal som si vypracovať
právnickou agentúrou odvolanie. Odvolanie bolo podané, do dnešného dňa nemám odpoveď
od Mesta Michalovce.
Prečo som žiadal zverejniť túto zmluvu? Pretože táto zmluva je veľmi stará a v tom čase
nemalo Mesto povinnosť zverejňovať zmluvy. Nepáči sa mi, že Mesto nakupuje akcie od
spoločnosti, ktorá praktický neplatí dane. Má miliónové obraty, ale nevykazuje zisk a neplatí
dane. Je to divné, že mesto investuje do takejto spoločnosti.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ak by to bola pravda (druhá časť príspevku), tak by určite táto spoločnosť bola v centre
pozornosti orgánov nato príslušných. Na základe mne dostupných informácií predpokladám,
že táto spoločnosť si plní daňové povinností. Pravdou je, že nevykazuje zisky, pretože má veľa
vybudovaných investícií po Slovensku, kde sú pomerne vysoké odpisové povinností. Čo sa týka
iných záležitostí, úrad je v lehote. Jedno rozhodnutie ste dostali, na druhé budeme včas
reagovať.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Neviem o žiadosti, ktorú vybavoval p. JUDr. Dorič, ale na odbor výstavby sme vo februári 2019
dostali žiadosť poslanca podľa zákona 211/2000, ktorú sme spracovali – všetky náležitosti
a kópie zmlúv so spoločnosťou FIN M.O.S. a Mesta Michalovce. Deň uloženia zásielky bol
26.2.2019. Zásielka sa vrátila 19.3.2019 s tým, že máme z pošty zaškrtnuté: zásielka
neprevzatá v odbernej lehote. To znamená, že bolo odpovedané, celá zalepená zásielka je
odložená.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec, možno treba atakovať Slovenskú poštu.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ja mám aj iné vysvetlenie – ohľadom rokovacieho poriadku, ktorý som chcel do programu
rokovania MsZ. Do rokovacieho poriadku je vsunutý bod 5.3 – vzťah poslanca k zamestnancom
mesta. My sa už nemôžeme dostať k informáciám od zamestnanca mesta. Musíme ísť
sprostredkovane cez viceprimátora. Ja som tak urobil 26.4.2019, prešlo už takmer 20 dní
a nedostal som žiadnu odpoveď, žiadne vyrozumenie. Chcel som iba sprostredkovať kontakt
na ved. odboru výstavby. Sme zablokovaní pri svojej práci. Zablokovalo nás vedenie mesta
rokovacím poriadkom MsZ.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Vrátim sa ešte k spoločnosti FIN M.O.S. Viete nám povedať koľko a dokedy ešte musí Mesto
vyplatiť spoločnosti FIN M.O.S., aby sme boli opäť 100 % vlastníkom verejného osvetlenia?
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Teraz neviem nato odpovedať, ak dáte interpeláciu dostanete nato odpoveď.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Chcem doplniť p. Godu, blokácia informácii je určite namieste, pretože ak p. Mrázová sa
rozhodne, že keď sa jej vráti nejaký list (pre mňa je to šokujúca informácia) z pošty, je to tým
pádom vybavené, ja mám telefón, mailovú schránku, elektronický účet založený na
komunikáciu s mestom. Sú rôzne spôsoby ako túto informáciu doručiť. Je mi to ľúto, účel tohto
listu bol veľmi dôležitý. Ja som si za vlastné peniaze nechal vypracovať právnu analýzu
a vedúca odboru si myslí, že je to takýmto spôsobom vybavené? Je to plytvanie môjho času
a prostriedkov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Odpoveď ste dostali, došlo k nedoručeniu list. zásielky nie našou vinou.
Mgr. Milan Kaplan
Vrátim sa k spoločnosti FIN M.O.S., neustále sa točíme v bludnom kruhu. Máme k tomu
interpelácie, vraciame sa k tomu v jednotlivých bodoch. Neviete hneď zareagovať ohľadom
konkrétnych čísiel, čo teda akceptujem. Neviem prečo toto zastupiteľstvo má problém
s kontrolami, žiadna záležitosť ohľadom kontrol neprejde. V ďalšom bode v programu návrhu
plánu rokovaní MsZ v II. polroku dám návrh, aby práve ohľadom verejného osvetlenia a správy
spoločnosti FIN M.O.S. bola do MsZ predložená správa, aby konečne táto téma bola uzavretá,
aby sme neustále netočili v bludnom kruhu. Nikdy nedostávame tie informácie, ktoré by sme
chceli a potrebovali. Myslím, že toto by bol férový prístup, vypracuje sa správa (vy ste pán
primátor členom dozornej rady) a takto by sme túto tému konečne uzavreli.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Určite nemáme s tým problém, aby sme tie informácie poskytli. Pokiaľ o nich včas vieme, tak
sa vieme nato aj pripraviť a informáciu poskytnúť. Nemyslím si, že sa točíme v bludnom kruhu,
je druhé MsZ, podľa mňa tu neexistuje niečo, že sa dlhodobo tento problém akýmsi spôsobom
pertraktuje bez efektov.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Ohľadom tejto témy sa k tomu vraciame, je to téma, ktorá je už určitú dobu pertraktovaná.
Bolo by vhodné, aby bola predložená správa o činnosti a stave verejného osvetlenia v meste,
aby sme sa vedeli v tomto posunúť ďalej.
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora
Vážené mestské zastupiteľstvo, zareagujem na poslanca Godu. Potvrdzujem to, že sa na mňa
pán poslanec obrátil. Dohodli sme sa v zmysle rokovacieho poriadku, vzniesol svoje
požiadavky, ktoré voči mestu má. Oslovil som kompetentných ľudí v rámci mesta. Ja som bol
na služobnej ceste. Poprosím ešte o strpenie, určite vás budem kontaktovať. Čo sa týka FIN
M.O.S.-u len poznámku, všetci sme odbočili od predkladaného materiálu, očakával by som inú
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konštruktívnu debatu, je tu zameranie len na jeden bod, ktorý je síce súčasťou TaZS mesta, ale
neviem či je práve ten bod relevantný, ktorý by sme mali riešiť.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Reakcia na Ing. Sokologorského. Musíme sa k tomu vyjadrovať, ak máme schvaľovať bežné
príjmy, alebo rozpočet TaZS mesta Michalovce tak to je jeho súčasťou. Ak máme urobiť záver,
musíme mať vstupné informácie. Preto vás chcem požiadať, viete mi zabezpečiť opätovné
doručenie predmetnej zmluvy a žiadosti? Nemá úrad povinnosť to doručiť druhý krát?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dávate tu otázky právneho charakteru.
JUDr. Gabriel Dorič
Ak neprevezme adresát v lehote poštu, jednoducho pošta sa považuje za doručenú. My sme
svoju povinnosť splnili.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán viceprimátor, už prešlo skoro 20 dní, vaša služobná cesta s tým nemá nič. Máte zviazané
ruky vedením mesta, ale budem očakávať na tie moje 4 body plnohodnotnú odpoveď. Čo sa
týka FIN M.O.S.-u, ale TaZS všeobecne sa tu točíme ako mačka okolo chvosta a to z jediného
dôvodu, že sa tu zakrývajú veci ekonomického charakteru, kde sa točia státisíce a milióny.
Konečne pandorinu skrinku otvorme a nahliadnime do nej. Hlavne vy 18, ktorí tu hlasujete ako
teliatka, s prepáčením.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec buďte taký dobrý, zdržte sa invektív.
MUDr. Dušan Goda
To nie sú invektívy. Povedal som s prepáčením.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Správate sa nevhodne.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Zareagujem na viceprimátora. Čo sa týka FIN M.O.S.-u budeme sa tým zaoberať aj pri ďalšom
bode, zmena rozpočtu TaZS mesta, kde opäť budeme platiť firme FIN M.O.S. viac. Je to dôležitá
téma.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Keď prídeme k tomu bodu, bude to vysvetlené.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2018.
2. Ukladá
prebytok rozpočtu vo výške 2 379 € zapojiť pri zmene rozpočtu do príjmových
finančných operácií na rok 2019.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS
T: máj 2019
Hlasovanie
(hlasovanie č.16)
za: 21 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 11

Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
- Vyhodnotenie rozpočtu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Vážené mestské zastupiteľstvo, MsKS svoju činnosť zabezpečovalo podľa schváleného
plánu a rozpočtu na rok 2018. Rozpočet MsKS na rok 2018 bol na rozdiel od predchádzajúcich
rozpočtových rokov, zostavovaný podľa príjmov a výdavkov. Uznesením zasadnutia Mestského
zastupiteľstva č. 348 zo dňa 7.12.2017 bol schválený rozpočet na rok 2018. Celkový upravený
a schválený rozpočet je v tabuľkovej časti, tak isto aj výdavková časť.

Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií vo výške 34 658,27. Jeho čerpanie bude
použité na úhradu bežných výdavkov spojených s plnením hlavných úloh, ktoré organizácií
vyplývajú z Plánu hlavných úloh MsKS na rok 2019 ako aj z Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta a úloh stanovených zriaďovateľom. Súčasťou správy je aj správa audítora.
Rozprava
Ing. Filip Kaľavský, predseda komisie kultúry
Vážené mestské zastupiteľstvo, k vyhodnoteniu rozpočtu MsKS mám pár poznámok. Je trošku
divné, že príspevková organizácia mesta, zároveň spravuje majetok mesta. Na stretnutiach s p.
Tomkovou na kultúrnej komisii sa živo bavíme o kultúre a mne sa zdá, že tým, že je MsKS
zahltené správou majetku mesta, neostáva čas na kultúru. Neuvažuje Mesto v budúcnosti, aby
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MsKS nezabezpečovalo správu majetku, ide o budovu Polikliniky, ale zobralo by to SMM s.r.o.
Michalovce. Minulý rok bol transfer od mesta vo výške 330 tis. €. MsKS zarobilo na kultúrnych
podujatiach 67 tis. € a 205 tis. na kine. Je to cca 600 tis. €. Polovica z toho sú náklady na mzdy.
Druhá polovica ostáva na poplatky a robenie kultúry. Na komisii sme zistili, že pani riaditeľka
má nedostatočný počet pracovníkov, resp. tí, ktorí tam pracujú robia všetko. Bolo by dobre,
aby sa spracovala zmena organizačnej štruktúry MsKS, niektoré pozície sú zastaralé. Kultúra si
vyžaduje ľudí, ktorí sa vedia obracať. Od ktorého roku je pani Tomková riaditeľkou?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pani Tomková je riaditeľkou už cez 20 rokov.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Nová organizačná štruktúra MsKS Michalovce bude predložená do MsZ koncom roka 2019.
Radovan Geci
Doplním slová pána Kaľavského. Skúste pouvažovať nad tým, aby Polikliniku spravoval niekto
iný, lebo práca zamestnancov je potom inak vykonávaná.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
MsKS má pracovníkov na oblasť kultúry a na ekonomickú oblasť.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Správcom majetku mesta je SMM s.r.o. Michalovce. V prípade dvoch organizácií a to MsKS
a TaZS mesta dochádza ku správe len tých objektov, ktoré súvisia s ich činnosťou. Napr. TaZS
spravujú cintorín, tak je prirodzené, že sú aj správcami cintorínov v meste. MsKS Michalovce
spracuje iba objekt MsKS, ktorý je spoločný aj s budovou polikliniky. Druhý objekt, ktorý
spravujú je budova Zlatý býk, kde sa uskutočňujú kultúrne akcie.
Ing. Filip Kaľavský
Od ktorého roku ste pani riaditeľkou?
PhDr. Milada Tomková
Presný rok a dĺžka rokov nie je podstatná pre výkon práce.
Mgr. Milan Kaplan
Výdavky na el. energiu tvoria podstatnú časť rozpočtu. Aká je jednotková cena za silovú zložku
el. energie, ktorú platí MsKS? Kto je dodávateľom? Ako sa zmenila cena v porovnaní s rokom
2018 na rok 2019?
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Jednotkovú cenu vám momentálne nepoviem. El. energiu odoberáme od VSE a.s. Ostatné vám
odpovieme písomne.
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Radovan Geci – fakt. poznámka
Dá sa táto informácia zistiť v kratšej dobe, napr. ešte v priebehu tohto zastupiteľstva?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Toto nebudeme praktizovať.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Ocenil by som, keď ste riaditeľkou vyše 20 rokov, aby ste mala väčší prehľad. Ocenil by som,
aby ste cca do bodu č. 21 pokiaľ by to bolo možné, zistila túto informáciu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dostanete nato písomnú odpoveď pán Kaplan aj p. poslanec Geci.
Ing. Filip Kaľavský
Nechcem tým povedať, že dĺžka výkonu funkcie má vplyv na váš ďalší výkon. Určite v rámci
rozpočtu je to dobre spravené, keby niečo, uživíte sa aj v rozpočtovej oblasti, v audítorstve,
pretože o takých účtovníkov, ktorí vedia optimalizovať je záujem.
MUDr. Dušan Goda
Pôvodne som nechcel v tomto bode vystúpiť, ale keďže je to kultúra tak musím. Mne sa jedná
o politickú kultúru a tu postrádam vo vedení mesta a v jeho konaní, aj v konaní pána
primátora. Je im politická kultúra cudzia. Dôkazom je rokovací poriadok, ktorí ste schválili.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta upozornil pána poslanca, aby hovoril k predkladanému bodu, ináč mu
odoberie slovo.
MUDr. Dušan Goda
Hovorím o politickej kultúre a cez ňu sa dostaneme ak MsKS a všetky mestské firmy.
V rokovacom poriadku je napísané, že mestská rada má pozostávať z 8 členov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta znovu upozornil pán poslanca, aby hovoril k téme a odobral mu slovo.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2018.
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2. S c h v a ľ u j e
zapojiť rozpočtový výsledok vo výške 34 658,27 € do rozpočtu 2019 pri najbližšej
zmene rozpočtu pod kódom zdroja 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov.
Hlasovanie
(hlasovanie č.17)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 12

Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Súčasťou materiálu je správa audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Záverečný účet mesta je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
a metodických postupov MF SR, má predpísanú zákonnú štruktúru, vrátane hodnotiacej
správy k programovému rozpočtu.
Za rok 2018 bol dosiahnutý celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií vo výške
2 037 917 €. V uvedenom výsledku sú zúčtované aj nepoužité účelové zdroje zo štátneho
rozpočtu a prijaté cudzie zdroje, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2019 v celkovej výške 233
787 € a z prebytku sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vylučujú. Takže čistý
prebytok na rozdelenie do fondov bol dosiahnutý vo výške 1 804 130 €.
Záverečný účet je rozdelený do 9-tich kapitol. V prvej kapitole analyzujeme dosiahnuté
bežné a kapitálové príjmy, ktoré boli splnené na 102,08 %. Druhá kapitola je zameraná na
vyhodnotenie výdavkov Mesta – bežných a kapitálových, ktoré sú zapracované do
programového rozpočtu, v rámci ktorého sú vyhodnotené aj ciele Mesta a ukazovatele, kde
máte možnosť vidieť, koľko finančných prostriedkov smerovalo do jednotlivých oblastí.
Výdavky boli čerpané na 95,32 %.
Tretia kapitola je zameraná na hodnotenie finančných operácií , kde je uvedené aj použitie
fondových a úverových zdrojov Mesta a tiež celkové splácanie istín.
V ďalších kapitolách je zhodnotený a vysporiadaný rozpočtový výsledok hospodárenia,
vrátane prehľadu zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta, prehľad
o celkovej bilancii Mesta a dlhovej službe, výsledky príspevkových organizácií a prehľad
o poskytnutých dotáciách.
Čo sa týka dlhovej služby, máte uvedené podmienky dlhovej služby zo zákona a zároveň
vyčíslený dlh mesta k 31.12.2018, ktorý predstavoval 9 629 859,26 €, čo v %-nom vyjadrení
predstavuje 32,32 %. v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to zníženie o 3,8 % a suma
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ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške 16,18 % (oproti r. 2017 zníženie
o 1,09 %) Obidva ukazovatele sú v súlade so zákonom.
Súčasťou záverečného účtu je aj správa nezávislého audítora.

Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Budem sa pýtať na krátkodobé pohľadávky, ktoré sú vo výške 3 397 612 tis. €, z toho
pohľadávky, ktoré sú staršie ako dva roky sú na úrovni 2 074 903 €, zostatková hodnota 1 300
tis. €. Ak to porovnáme s rokom 2017, kedy boli pohľadávky na úrovni 4 055 tis. €, je rozdiel
medzi rokom 2017 a 2018 658 tis. €. Chcem sa spýtať aká suma išla do príjmu rozpočtu mesta,
aká suma bola odpísaná? Prečo mesto neprijalo opatrenia nato, aby oprávky boli v takej výške
aké sú. Sú to už v určitej miere nevymožiteľné pohľadávky a suma je stále nad 2 mil. € aj
napriek tomu, že oproti roku 2017 klesla.
Ing. Oľga Bereznaninová
Čo sa týka krátkodobých pohľadávok, väčšina pohľadávok, ktoré sú splácané sú v príjmovej
časti rozpočtu mesta. K odpisu pohľadávok dochádza jedine v prípade tých pohľadávok, keď
dochádza k súdnemu rozhodnutiu o nevymožiteľnosti pohľadávky. Teraz vám nemôžem
povedať koľko bolo odpísaných z tohto titulu. K pohľadávkam sa robia opravné položky
v zmysle zákona o dani z príjmov a vnútornej smernice.
Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie
Finančná komisia prerokovala materiál na svojom zasadnutí. Okrem správy nezávislého
audítora, stanoviska hl. kontrolórky je predložené aj stanovisko finančnej komisie, ktorá
odporúča MsZ záverečný účet Mesta za rok 2018 schváliť bez výhrad.
MUDr. Dušan Goda
Podprogram 12 – detské ihriská. V správe je uvedené, že v I. polrok 2018 boli zrealizované
detské ihriská, a že TaZS mesta ku koncu roku dostali do správy 3 certifikované detské ihriská
na Ul. moskovská, uralská a moldavská. Občania na Ul. moldavskej žiadali postavenie
moderného a funkčného ihriská. Treba sa tam pozrieť, čo sa tam vybudovalo za takmer 30 tis.
€. Je tam kopa blata a kĺžu sa na šmýkačke, kde sa musia odtláčať rukami. Choďte sa pozrieť
na tie certifikované prvky, mamičky sú znechutené. Chýba podkladový materiál. Je to hanba,
tak sa gazduje s našimi peniazmi.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia Mesta
b) s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2018
a
- celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2018 bez výhrad
2. rozdelenie 1 804 130 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do rezervného fondu

9 909 €
1 053 €
1 793 168 €

Hlasovanie
(hlasovanie č.18)
za: 17 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 5 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13

Súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky
2016 - 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
- Správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Súhrnná monitorovacia správa sumarizuje aktuálny vývoj jednotlivých strategických
priorít rozvoja mesta a predstavuje odpočet opatrení a aktivít za jednotlivé strategické témy
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2025 za roky 2016 až 2018.
Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja
a strategického dokumentu PHSR Košického samosprávneho kraja, pričom zohľadňuje
špecifická mesta Michalovce a potreby identifikované jeho občanmi. PHSR poskytuje
komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia
v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej oblasti. Vybrané opatrenia sú zároveň prepojené
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s Integrovaným regionálnym operačným program (IROP), ktorý je zameraný na zlepšovanie
kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb regiónov, miest a
obcí.
Táto monitorovacia správa je tak, ako aj PHSR 2016-2025, rozdelená do troch hlavných
oblastí: hospodárska, sociálna a environmentálna. Každý okruh zahŕňa príslušné projektové
zámery. Tento dokument pojednáva o ich plnení a aktuálnom stave realizácie.
Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Zo všeobecného hľadiska treba povedať, že vyhodnocujeme monitorovaciu správu za roky
2016-2018. Napočítal som viac ako 30 opatrení, ktoré sú odsunuté na neskoršie roky, alebo je
navrhnuté, že sa nebudú realizovať vôbec. Ide tu aj o dlhodobé záležitostí. Najviac ma
znepokojuje upustenie od zámeru zriadenie Relax centra pre trávenie voľného času.
Požiadavka od mládeže tu je. Bolo to prednesené aj na rade mládeže KSK, bavili sa o tom
predsedovia školských rád, ktorí prezentovali, že toto v meste chýba. Takéto zariadenie
nespĺňa len športový účel, ale má aj širší rozmer. Zdôvodniť to tým, že sa budú budovať
športoviská a ihriská, je pre mňa nedostatočné a nepochopiteľné aj preto, že v materiáli sa
nachádzajú aj také nezmysly, ako vybudovanie sôch známych osobností mesta. V porovnaní s
účelom, ktoré by spĺňalo takéto zariadenie, je zbytočné. Ďalšou vecou je dom smútku, ktorého
realizácia je naplánovaná na rok 2020. Z ľudského hľadiska by mal byť Dom smútku riešený
skôr a mal byť braný ako priorita. Sú tam vecí, ktoré sa dali posunúť inam. Ešte jedná záležitosť
a to je park študentov. Táto plocha má ďaleko väčší potenciál, ako len to aby bola len
stanoviskom pre kolotoče a využívaná na rôzne doplnkové veci pri podujatiach. Boli k tomu
robené projekty a zámery a nakoniec sa podľa tohto materiálu od toho upustilo, čo je
nešťastné riešenie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sú veci, ktoré život prináša. Niečo čo sa javilo ako vhodné realizovať v takomto čase, sa odsúva,
preto aj tu dochádza k niektorým zmenám. V správe sme sa venovali hlavne tomu, čo je
zrealizované. Čo sa týka Relax centra, svojho času zaznelo, myslím, že aj vašimi ústami, že ste
ochotný aj niečím na úrovni KSK sa za niektoré aktivity zasadiť a prispieť k tomu, aby sa
zrealizovali. Stále sme v období, kedy posudzujeme rôzne možností získavania externých
zdrojov a možno niektoré práve v tomto čase sa nám podarí získať. Mám tým na mysli už
medializovanú plaváreň, ihrisko 1. ZŠ, na čom intenzívne pracujeme.
Čo sa týka názoru na sochy, je to váš názor, máte nato plné právo. Nenazval by som to
nezmyselnými, aj v iných mestách majú nezmyselné sochy, ktoré sú miestnou atrakciou. I toto
má svoje opodstatnenie, nehovoriac o tom, že tu máme isté osobnosti, ktoré by mohli byť aj
takto prezentované.
Dom smútku je téma žiadúca, nateraz plní úlohu pietneho miesta cintorín a Ul. kolárovej. Ten,
ktorý bol naplánovaný v rámci 3. etape na Bielej hore, sa ukazuje z viacerých hľadísk za nie
veľmi šťastné riešenie, aj napr. z veľkoleposti toho, čo tam malo vzniknúť, vrátane krematória.
Skôr si myslíme, že to bude potrebné prehodnotiť a prispôsobiť to terajším podmienkam.
Park študentov – dlhodobo sa o tejto zóne hovorí, že by mohla mať aj iný vzhľad. Aj keď máme
vypracovanú štúdiu, ktorá síce už stratila na aktuálnosti, opätovne sa treba zamyslieť nad tým,
čím má byť park študentov, či len ďalším „parkom“, alebo môže byť využitý aj inač. Nevyužíva
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sa len pre kolotoče, sú tam poriadané viacero akcií – napr. farmársky deň, kultúrne akcie,
jazdecké preteky a podobne. Ak sa rozhodneme, že to zásadným spôsobom zmeníme, musíme
povedať, kde by sa uskutočňovali tieto podujatia, na ktoré sú Michalovčania zvyknutí. Nie je
to v princípe nemožné.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Chcem vás vyzvať pán primátor, aby o tom ako má park študentov vyzerať a komu bude slúžiť,
nerozhodovalo mesto, ale rozhodovali o tom buď občania, ale hlavne odborníci, architekti.
Nech o tom nerozhodujú ľudia, ktorí nemajú architektonické zmýšľanie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Jedná vec je o tom, čo tam chceme mať, na tom sa môže podieľať odborná aj širšia verejnosť
a o tom, ako to bude vyzerať, ten charakter a tvar tomu dajú architekti, tak ako to bolo aj
doposiaľ.
Radovan Geci
Tri minúty na tak rozsiahly materiál je málo, lebo je to dôležitý materiál. Tým chcem aj vyzvať
poslancov z poslaneckého klubu SMER-SD, aby sa k tomu vyjadrili. V bode 1.1.2 – Bonusy pre
podnikateľov – píše sa tu len o podnikateľoch, ktorí nejakým spôsobom spolupracujú
s mestom, alebo si prenajímajú priestory. V budúcnosti prosím zahrnúť do materiálu aj
podnikateľov, ktorí nemajú prenajaté priestory od mesta, pretože mám mnoho informácií od
podnikateľov z mesta, ktorí za mnou chodia, ako za poslancom, že svoje podnikateľské zámery
majú blokované mestom. Preto vyzývam mesto, aby sa rovnako správalo k všetkým
podnikateľom.
V bode 1.3.1 – Rozvoj geografického informačného systému Mesta. Výzva pre ved. IaG, či by
do mapy sa nedalo zverejniť mapy majetku mesta, aby to bolo dostupné aj pre občanov.
Bod 1.4.1 Dopravný generel mesta – začiatok realizácie rok 2020. Je to veľmi dôležitá vec pre
Michalovce. Skúste sa touto vecou zaoberať už v tomto roku. Mesto Michalovce nemá generel
mesta a nemá kto komplexne spravovať, tvoriť dopravu. Je to jedná veľká nedokončená vec.
Bod 1.4.4 Budovanie nových cyklochodníkov. Som v tejto veci kritický, mesto preinvestovalo
562 tis. € zásluhou z časti externých zdrojov. V budúcnosti prosím kvalitu cyklotrás riešiť
lepšie, občania sú pobúrení niektorými rozhodnutiam, ktoré urobila len jedna osoba.
Bod 1.4.6 Vytvorenie prístreškov a stanovíšť pre bicykle – cyklotrasy sú dôležité, ale aj
prístrešky.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Opäť hovorím, že hodnotíme to, čo sa tu urobilo za posledné dva roky. Čo sa týka
podnikateľov, ktorí nie sú priamo vo vzťahu k mestu, nemyslím si, že by sme podnikateľov delili
a rozlišovali. Samozrejme musia spĺňať určité zákonné predpoklady. Pokiaľ porušujú zákon,
mesto im nemôže vyjsť v ústrety, napr. čo sa týka stavebných konaní. Komunikujeme
s mnohými a nachádzame s nimi aj riešenia.
RNDr. Jana Machová, ved. IaG
Čo sa týka geografického systému, jeho súčasťou je vrstva katastra, ktorá je online ťahaná
z katastra, čiže je aktuálna a tam je verejný každý jeden útvar, ktorý je súčasťou tejto mapy.
Mesto disponuje aj majetkom mesta, vrstvou, ktorá je autorizovaná. Nie je problém, keby bola
neautorizovaná, ale bol by tam problém taký, že mesto si túto vrstvu v istých časových
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intervaloch, raz za rok, aktualizuje, importom dát a tým pádom by bola neaktuálna. Chceme
zverejňovať len aktuálne údaje. Zatiaľ ostáva táto vrstva pre potreby pracovníkov,
v autorizovanej zóne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka generelu dopravy aj my to vnímame, že je potrebné v nejakom čase sa tým
zaoberať, ale skôr ako niečo výhľadovo. V meste predovšetkým sú otázky statickej či
dynamickej dopravy. Mnohé veci, ktoré by generel mohol riešiť, sú obsiahnuté v územnom
pláne.
Čo sa týka cyklochodníkov, registrovali sme niektoré vaše výhrady k novo vybudovanému
chodníku. Možno aj to jeden z dôvodov, že sme tu mali kontrolu z príslušných orgánov, ktoré
konštatovali, že všetko je v súlade a v poriadku. Sú tam isté technické problémy, ktoré sme
reklamovali, tým mám na mysli nedostatočné vodorovné značenie. Niektoré prvky sa nemusia
každému páčiť, je to vec vkusu. Pri cyklochodníkov, nie je to len otázka chcenia, vybudovania
trasy nejakým smerom, ale dôležité je mať vyriešené vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, po
ktorých tento chodník ide. Snažíme sa hľadať také trasy, kde by problémy s pozemkami boli čo
najmenšie. Spomínané prístrešky to je už len bonus.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Súčasťou cyklotrasy je aj pešia lávka cez rieku Laborec, ktorá bola vymenená. Podľa mňa
nešťastnou projektovou dokumentáciou sme dosiahli to, pýtal som sa aj na zasadnutí MsR, či
spĺňa podmienky bezbariérovosti, že už na prvý pohľad nespĺňa. Nespĺňa podmienky stúpania.
Garantujem vám, že pre vozíčkarov vystúpiť na lávku smerom z mesta bude veľký problém.
O takej bezbariérovosti sa dá hovoriť veľmi ťažko. Pri schádzaní dole je tiež problém.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je to opäť vec názoru. Nie všetky komunikácie v meste sú prísne vodorovné. Majú svoje
stúpania a klesania, vozičkári ich zvládajú za pomoci niekoho, ak si ju zvolia. Až prax ukáže do
akej miery je to o čom hovoríte pravda.
MUDr. Dušan Goda
Detské ihriská na Sídl. Východ, čo som spomínal v medziblokových priestoroch v hodnote
55 806 €, zabavil som sa na tejto vete: V zmysle normy boli upravené aj dopadové plochy pod
jednotlivými prvkami. Choďte sa pozrieť na tú normu. Opäť k cyklochodníkom – dotaz na Ing.
Mrázovú – vy dobre viete, že som ohľadom pešej lávky za vami bol cca 3 -krát. Ukazovali ste
mi projektovú dokumentáciu mostu, o ktorej som ja tvrdil, že toto nemôže byť projektová
dokumentácia. Toto dielo, čo je tam vystavané, je úplne ináč konfigurované architektonicky
a musíte to uznať, či chcete alebo nie. Tie vaše vykrúcačky, to je na smiech. Prečo sa to takto
urobilo? Asi preto, aby sa ušetrilo na železe. Každý architekt vám povie, že keď sa to urobí do
kopca, z kopca, ušetrí sa tretina železa, aby vydržala statika. Žiadal som v súvislosti s touto
stavbou materiály, cez pána viceprimátora, kópie týchto materiálov a to projektovú
dokumentáciu, zmluvy a dodatky. Doposiaľ ich nemám. Prečo? Pán primátor v mene svojich
voličov, vás žiadam robte ináč komunálnu politiku.
Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
Celý čas je projektová dokumentácia zverejnená na webovej stránke mesta.
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Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Doplním pána Godu k spomínanej bezbariérovosti. Ja som si to dohľadal, podmienka
bezbariérovosti pri stúpaní je 4 promile na 9 metrov. Odporúčam si to prekontrolovať,
podmienka bezbariérovosti splnená nebola. Ľudia s vozíčkami budú mať problém pri presune
cez túto lávku. Je potrebné doriešiť, ako sa oni budú cez túto lokalitu presúvať.
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka
Dotknem sa dopadových plôch spomínaných detských ihrísk. Máme nato, aby v iných
lokalitách boli vyhovujúce dopadové plochy, tak by bolo dobre, aby to tak bolo aj na Sídl.
Východ. Mesto dostalo dotácie na tieto ihriská, tak ich mohlo smerovať aj na Sídl. Východ,
lebo tam sú blatisté jamy.
Lávka cez Laborec – podsvietenie lávky je veľmi silné, tri reflektory je veľa, dostatočné je bočné
osvetlenie.
Urýchliť generel dopravy, od neho sa odvíjajú aj chodníky, komunikácie a cyklotrasy, napojenie
cez obchvaty.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Reagujem na pani Mrázovú, mám vás rád, ale že je to niekde na stránke mesta, neberiem ako
odpoveď. Viete čo ste mi ukazovali pred rokom a čo z toho vzniklo.
PhDr. Jana Cibereová
Vážené mestské zastupiteľstvo, ďakujem poslancovi Gecimu, že vyzval poslancov za SMER-SD
k diskusii, ale vystúpila by som aj tak. Čakala som akým smerom sa bude uberať diskusia.
Máme pred sebou monitorovaciu správu, ktorá sumarizuje aktuálny vývoj jednotlivých
strategických priorít. Je rozdelená do troch častí. Mesto sa v každej oblasti snaží uskutočňovať
ciele, ktoré sú v prospech občanov mesta Michaloviec, a tých, ktorí do mesta prichádzajú.
Napriek obšírnosti tohto materiálu, zazneli tu negatívne poznatky a negatívne reakcie, s čím
nemôžem súhlasiť, pretože si dovolím povedať, že ak by mali poslanci radi naše mesto, tak ako
sa prezentujú, tak by možno práve v tejto oblasti, keď hovoríme o PHSR mesta Michalovce,
sme sa nedokázali len kritizovať a upriamovať nato čo je negatívne, ale naozaj čo je pekné aby
tí, ktorí nás sledujú videli, že nám naozaj záleží na rozvoji mesta. Neviem si predstaviť ďalšie
štyri roky, keď aj v tomto pláne, ktorý obšírne hovorí, čo sme za tie dva roky urobili. Urobili sa
opravy základných škôl, materských škôl. Urobilo sa toho veľa v každej jednej oblasti, ktorá je
tu monitorovaná. Prosím vás, Michalovce sú pekné mesto a zaslúžia si slušné zastupiteľstvo.
Schválili sme si Etický kódex, kde v čl. 3 bod 3.5 – Verejný predstavitelia dodržiavajú základnú
úctu a rešpekt voči sebe, voči jednotlivým poslaneckým klubom, primátorovi a zamestnancom
mesta. Zdržiavajú sa ohovárania, mediálnych a verejných znevažovaní práce a konania iných
poslancov, primátora a zamestnancov mesta.
Pán Goda, aj ja vás mám rada, ako ste to pred chvíľou povedal Ing. Mrázovej, ale preukážme
to pred mestom.
Keď už tento materiál si nezaslúži trochu poďakovania, tak neviem.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pani viceprimátorka, ja mám rád mesto tak ako vy. Nechcete pochopiť to, že nás nezaujíma čo
je na papieri, ale aký je výsledok a ten je chatrný. Koľko premrhaných miliónov je a čo je
výsledkom. Kódex uznávam, ale úcta má byť v prvom rade voči občanovi mesta. To je pre mňa
alfa a omega.

29

PhDr. Jana Cibereová – fakt. poznámka
Hovorme o tom, čo sa urobilo a navrhujme riešenia čo sa má urobiť.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Oceňujem konštruktívny prístup pani poslankyne a verím, že v tomto duchu sa bude niesť celé
zastupiteľstvo, aj pri iných veciach. Som toho názoru, že zo strany nášho poslaneckého klubu
žiadne invektíva a osočovania neboli. Zväčša sú to priame otázky k predloženému materiálu.
Čo sa týka kritiky, sme v opozícii a to neznamená, že nemám radi mesto a podobne. Naša
kritika má motivovať vedenie mesta a vás, aby ste boli lepší, transparentnejší, aby sme
v konečnom dôsledku našli spoločné riešenie aj pri kontrolách a rôznych predkladaných
správach. V priebehu tohto zastupiteľstva prídu ešte od nás aj návrhy pozitívneho charakteru
na pozitívnu prezentáciu mesta a verím, že ten konštruktívny duch príde aj pri hlasovaniach
a spoločnej podpore.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Som rád, že ste vytiahli túto tému. Je fakt dôležité, aby sme spoločnými silami niečo zveľadili.
Musíte chápať jednu vec, kritika prichádza preto, že sme zo spolupráce vylúčení a obídení.
Máme my (opozícia) dokonca zakázané sa stretávať s vedúcimi zamestnancami úradu.
Spolupráca bude lepšia, keď nás nebudete vynechávať a kritika sa potom bude meniť na
konštruktívnu debatu.
MUDr. Ján Mihalečko – fakt. poznámka
Lávka cez Laborec – vozičkári môžu využiť chodník, ktorý nebol zrušený.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Hlavný problém je rokovací poriadok a to čo spomínal kolega Geci, vy nás nepustite pracovať.
Sme diskriminovaní, sme obyčajní štatisti a nie poslancami v meste. Pani viceprimátorka
prečítajte si ho ešte raz a pochopíte moje rozhorčenie.
Ing. Filip Kaľavský
Je to obsiahly materiál a tri minúty je nato málo, ako už konštatovali moji kolegovia.
Sídl. Stráňany – nový most, počul som nato už veľa názorov. Je tam problém nielen pre
vozičkárov, ale aj pre cyklistov. Ako poslanca za Stráňany ma prekvapilo, že v materiáli sa
nerieši problém rómskej osady v tejto lokalite. Bola k tomu spísaná petícia od občanov, ktorá
bola odovzdaná na mestský úrad. Pred voľbami, ste pán primátor hovoril, že bolo podpísané
Memorandum o spolupráci a riešení danej rómskej osady. V tomto memorande som nenašiel
ani jedno slovo o tom, že by sa mala riešiť táto rómska osada. Neviem teraz, ktoré
memorandum bolo myslené. Bol by som rád, aby sa vyjadrili aj ďalší poslanci za jednotlivé
obvody. Sú tu niektoré body, ktoré sa posúvajú do ďalších rokov a pri niektorých zase mám
pocit, že rozhadzujeme peniaze (exteriérové sochy) kde sa len dá. Pri niektorých nápadoch
treba uvažovať striedmejšie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nie je zle, ak máme kultúrno-umelecké diela. Čo sa týka Ul. gerbovej a memoranda –
memorandum bolo podpísané medzi Mestom Michalovce a Svetom zdravia – Nemocnica
novej generácie, kde sa hovorí o tom, že Mesto Michalovce poskytne pozemky nato, aby Ul.
gerbova mohla byť presťahovaná. Toto má zabezpečiť vlastník pozemku a tým je Nemocnica
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novej generácie. Rokovania prebiehajú už dlho, posúvame sa pomaly, na rade je teraz vlastník.
Sú ľudia, ktorí podpísali petíciu, myslia si, že takto je to vhodné, ale nie je. Bavili sme sa o tom,
čo všetko má urobiť vlastník a my tomu môžeme pomôcť. My nemáme rozhodujúce slovo.
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka
Môžete konkretizovať vaše kroky?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto vyzýva vlastníka, aby urobil kroky, ktoré má urobiť.
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka
Počet obyvateľov Ul. gerbovej sa stále nekontrolovane zvyšuje. Pri kontrole sa vyhovárajú, že
sú na návšteve.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Toto nie je v rukách mesta. Nemôžeme nikomu brániť, aby prišiel na návštevu. To čo môžeme
robiť, robíme.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Vrátim sa k lávke na Sídl. Stráňany – táto téma je medzi obyvateľmi dosť diskutovaná. Riešenie
problému vidím v dvoch rovinách. Prvá vec je pozitívna a to získanie externých prostriedkov
na lávku. Lávka už bola v havarijnom stave. Druhá vec ja tá, že naozaj s touto lávkou nie sú
spokojní viacerí obyvatelia, najmä starší obyvatelia (problém bude v zime). Riešenie – stúpanie
je dosť nešťastné.
JUDr. Ing. Erik Sibal
V rámci úvah, ktoré tu boli, mne by sa páčila myšlienka, aby sme v rozpočtovom opatrení
vyčlenili sumu fin. prostriedkov, ktorú by mohli poslanci vo svojom obvode vyčerpať, aby
poslanec mohol sám rozhodnúť o určitej sume, načo bude použitá.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Niečo podobné chystáme v programe rozvoja mesta, pri tvorbe rozpočtu na rok 2020.
Ing. Martin Čornej
Vážené mestské zastupiteľstvo, rád by som sa vyjadril k bodu 3.3 odpadové energetické
hospodárstvo. Na základe rozhovorov s občanmi Sídl. Východ vám chcem v mene občanov
poďakovať za realizáciu prístreškov na kontajnery. Pilotný projekt obyvatelia hodnotia kladne.
Zároveň sa má občania, nielen Sídl. Východ ale aj z iných častí mesta pýtali, či je plánovaná
realizácia ďalších prístreškov na TKO.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Som rád, že je tu táto odozva. Mal by sa vytvoriť koncepčný materiál budovania ďalších
prístreškov na TKO, aby to nebolo chaotické, aby bol vytvorený systém podľa, ktorého sa bude
postupovať.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Reakcia na vystúpenie Ing. Čorneja. Pán kolega, tieto stojiská boli postavené za 11 tis. € a nové
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za 8 tis. €. Pilotný prístrešok stál cez 3 tis. €. Potom boli predražené 3-krát. Po zastupiteľstve
vám vysvetlím detaily a potom uvidíte, čo bolo možné a koľko za tieto peniaze postaviť. Za
toto mohli byť postavené podzemné stojiská.
MUDr. Maroš Eľko
Vážené mestské zastupiteľstvo, chcem sa vyjadriť k bodu 3.2.1 – Revitalizácia Kostolného
námestia. V materiáli je uvedené, že je spracovaná štúdia revitalizácie Kostolného námestia.
Je predpoklad, že táto oblasť sa stane centrálnou relaxačnou oblasťou, ktoré má každé mesto,
Chcem sa spýtať, boli vypracované dve projektové dokumentácie, boli dané na
pripomienkovanie verejnosti. Týka sa to spomínaných dvoch projektov, alebo je nový návrh
a aké je prepojenie s úpravou a revitalizáciou parku Kerta. Sú to samostatné projekty, alebo
jeden veľký projekt?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
K obidvom častiam mesta sa dá pristupovať jednotlivo, ale aj spoločne. Čakáme na výzvu,
ktorá by súvisela s environmentálnymi aktivitami, aby sme získali fin. prostriedky. To sa týka
hlavne parku Kerty. Čo sa týka Kostolného námestia sú tam alternatívne riešenia, jedným
z riešení je opäť s využitím práve týchto možností, vytvárania zádržných plôch na dažďové
vody, ktoré by boli akýmsi jazierkom, ale s využitím toho, čo bolo objavené v súvislosti
archeologickým výskumom a v neposlednom rade, aby sa vybudovala komplexná, alebo
čiastočná relaxačná zóna. Všetko je v proces, momentálne čakáme na výzvy.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Čo sa týka stupňa projektovej dokumentácie na Kostolné námestie, sme v štádiu vydodania
projektu pre územné konanie. V rámci projektu je územie rozdelené do troch častí, ktoré sa
môžu realizovať samostatne, podľa toho aké budú fin. zdroje. Projekty súvisia s parkom Kerta,
ale sú samostatné.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Aj keď tu zazneli kritické názory na niektoré riešenia, podstatou je, že obdobie rokov 20162018 sa urobili pomerne veľa, čo posunulo naše mesto dopredu. Budeme sa snažiť aj v ďalších
rokoch pracovať tak, aby pribudli ďalšie veci o ktorých tu bola reč. Myslím si, že aj vďaka tomu
programovému naplneniu sa Michalovce výrazne posúvajú dopredu.

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie a schvaľuje
Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016-2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.19)
za: 16 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 5 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14

Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Michalovce“
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Na základe zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
so zameraním „Malé zlepšenia eGov služieb“ v rámci OP Integrovaná infraštruktúra sa Mesto
chce uchádzať žiadosťou na realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta
Michalovce“.
Mesto prevádzkuje 119 elektronických služieb, z toho je 36 elektronických služieb
informačných a 83 elektronických služieb je transakčných. Mesto prevádzkuje informačné
agendové systémy LCS Noris a elektronickú registratúru Helios Green (ďalej „back office“).
Obsahom projektu je doplnenie nových štruktúrovaných elektronických služieb a integrácia
existujúcich centrálnych registrov na back office mesta, nákup platobných infokioskov pre
klientov MsÚ.
Dôvodom integrácií sú požiadavky vyplývajúce s legislatívy zameranej na zníženie
byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku.
Projekt predpokladá rozšírenie a vybudovanie nových integrácií na registre štátu ako zdroj
dôveryhodných údajov. Funkčné požiadavky smerujú k minimalizovaniu povinného kontaktu
občanov a podnikateľov smerom k mestu. Projekt zavedie princíp, ak štát obsahuje o osobe
požadovanú informáciu mesto ju automatizovane získa, spracuje a pre občana pripraví
potrebnú sadu informácií ako ja predprípravy podanie cez elektronické formuláre.
Všetky štyri časti sú popísané v dôvodovej správe. Projekt by sme chceli podať v júni 2019.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SO OPII v rámci výzvy č.
OPII2018/7/2-DOP prioritnej osi 7. Informačná spoločnosť špecifický cieľ 7.3 a 7.4 za
účelom realizácie projektu s názvom „Rozvoj elektronických služieb mesta
Michalovce“, 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 výdavkov t.
j. vo výške 22 500 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta;
Hlasovanie
(hlasovanie č.20)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15

Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Michalovce

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Mestské zastupiteľstvo v roku 2007 schválilo Koncepciu informatizácie mesta Michalovce do
roku 2010, ktorá bola naplnená a vyhodnotená, v zmysle zákona 275/2006 Z.z. o
informačných systémoch verejnej správy. Koncepcia bola súčasťou žiadosti o NFP v
Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, mesto žiadosťou uspelo, avšak zmluva o
NFP bola plošne zrušená všetkým mestám okrem krajských miest. Mesto elektronizáciu a
rozvoj informačných služieb realizovalo postupne z vlastných zdrojov.
Koncepciu sme v súčasnosti v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy
aktualizovali, upravili na súčasne podmienky a potreby mesta, tiež vzhľadom na rozvoj
informačných systémov verejnej správy a eGovernmentu v SR v súlade s Národnou koncepciou
informatizácie verejnej správy.
Koncepcia je vygenerovaná z Centrálneho metainformačného systému verejnej správy na
stránke MF SR.
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KRIS je prílohou žiadosti o NFP vo výzve „Malé zlepšenia eGov služieb“ v rámci OP Integrovaná
infraštruktúra, v ktorom sa mesto uchádza svojim projektom „Rozvoj elektronických služieb
mesta Michalovce“, pričom pre mestá a obce KRIS schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
Rozprava
Radovan Geci
V prvom rade chcem oceniť prácu mesta. V porovnaní s minulými rokmi sa informačný systém
riadne zlepšil. Občan sa má možnosť dostať k širšiemu spektru veci. Chcem sa spýtať, či by
bolo možné zlepšiť informovanosť niektorých vecí. Mesto zverejňuje množstvo informácií čo
sa týka katastrálnych a súpisných čísel. Je možné v dokumentoch, ktoré takéto číslo obsahuje,
aby bolo klikateľné? To znamená okamžitý odkaz na gis mapu Michaloviec. Druhá vec, je
možné informačný systém rozšíriť, alebo smerovať k lepšiemu vyhľadávaniu, lepšej filtrácii
informácii na úradnej tabuli, aby tam boli zhotovené filtračné podmienky?
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Mestská tabuľa je napojená aj na centrálnu tabuľu kde sú filtračné podmienky. Je tam
podrobné vyhľadávanie na základe kategórii jednotlivých pojmov a výrazov. Treba dať návrh,
čo ešte by sa tam malo doplniť. K prvej otázke – nepochopila som, v rámci gis of máme
prístupnú vrstvu katastra, kde na kliknutie sa ťahajú informácie priamo zo štátneho registra
katastra.
Radovan Geci
Ak na úradnej tabuli sa objaví úradný dokument napr. k prenájmu pozemku, je tam uvedené
číslo, ktoré je potom komplikované si ho dohľadať. Je možné, aby toto číslo bolo klikateľné
s priamou linkou na mapu?
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Mestský portál, nie je prepojený na centrálne registre.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.21)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 16

Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu
projektu „ Výstavba materskej školy na Ulici mlynskej v Michalovciach“

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Na základe zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
so zameraním na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít chce Mesto postaviť materskú školu na Ulici mlynskej v Michalovciach.
Potreba výstavby MŠ na Ulici mlynskej vyplýva zo štatistiky narodených detí v uvedenej
lokalite ako aj dôvodu vzdialenosti existujúcich MŠ od Ulice mlynskej. Rodičia detí bývajúcich
na Ul. mlynskej pri ponuke voľných miest v mestských MŠ odoprú zapísať svoje dieťa do MŠ
kvôli vzdialenosti týchto škôl. Najbližšie k ulici Mlynskej sú MŠ na Ul. Leningradskej a Ul. F.
Kráľa, tie majú v súčasnosti naplnenú plnú kapacitu tried (po 6 tried v každej MŠ), voľné
kapacity min. 1 triedy majú MŠ na Ul. Komenského , Ul. školskej, Ul. Vajanského, Ul. okružnej
a Ul. Švermu. Počet narodených detí s trvalým pobytom na Ul. mlynskej sa pohybuje od roku
2014 do roku 2018 od 47 do 55 detí ročne, ale počet detí zapísaných do 1. ročníka základnej
školy na tejto ulici je v skutočnosti vyšší - od 57 do 65 detí ročne a je predpoklad zápisu v
najbližších rokoch až okolo 70 detí.
V prípade uzákonenia povinnej dochádzky detí predškolského veku je predpoklad zvýšeného
počtu detí vo všetkých MŠ v meste.
Na základe uvedených skutočnosti je projektovaná budova MŠ s kapacitou 4 tried po 20 žiakov
teda s celkovou kapacitou 80 detí a 12 osôb pedag. pracovníkov a obslužného personálu.
Výstavba MŠ je plánovaná v bezprostrednej blízkosti existujúcej budovy základnej školy.
Okrem samotného stavebného objektu budovy materskej školy sú súčasťou projektu aj
nasledujúce stavebné objekty – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, NN prípojka,
oplotenie, plechový sklad, spevnené, zatrávnené plochy a plochy detských ihrísk.
Rozpočet žiadosti obsahuje náklady na stavbu, pričom oprávnené náklady sú určené
benchmarkom vo výške 8 950 € na 1 novovytvorené miesto žiaka. Súčasťou rozpočtu je aj
nevyhnuté vybavenie tried, hygienických zariadení a obslužných miestností, pričom
oprávnené náklady sú do výšky 30% rozpočtu stavby. Do projektu sú zahrnuté aj náklady na
projektovú dokumentáciu, publicitu a riadenie projektu. Výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt je 950 500 €, výška povinného spolufinancovania je 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo je suma 47 525 €, výška neoprávnených výdavkov bude približne
100 000 € na realizáciu inžinierskych sietí.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy č. OPLZ-P06SC612-2018-1 prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít špecifický cieľ 6.1.2 za účelom realizácie
projektu s názvom „Výstavba materskej školy na Ulici mlynskej 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 výdavkov t.
j. vo výške 47 525 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta;
Hlasovanie
(hlasovanie č.22)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17

Program odpadového hospodárstva Mesta Michalovce do roku 2020

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
- Program predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby, ŽPaMR
Ing. Anna Mrázová, ved.OV,ŽPaMR
V zmysle § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“), je obec, na území ktorej ročná produkcia
komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 t alebo ktorej
počet obyvateľov presahuje 1000, je povinná vypracovať program obce.
V súčasnosti je v platnosti Program odpadového hospodárstva SR (ďalej len „POH“)
na roky 2016 – 2020. Pre územie Košického kraja bol vypracovaný POH Košického kraja na
roky 2016 – 2020, ktorý bol vyhlásený Vyhláškou Okresného úradu Košice č. 1/2018, zo dňa
20 júla 2018 a zverejnený vo Vestníku vlády SR, v čiastke 6, vydanej dňa 20. júla 2018.
Program odpadového hospodárstva Mesta Michalovce na roky 2016 -2020 je
dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva mesta. POH mesta je
vypracovaný v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a v súlade so
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záväznou časťou POH Košického kraja na roky 2016 – 2020. Vychádza z analýzy súčasného
stavu a potrieb odpadového hospodárstva.
Pôvodný POH Mesta Michalovce na roky 2011 – 2015 bol vypracovaný v súlade
s ustanoveniami § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a v súlade s POH Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015 a POH
Košického kraja na roky 2011 – 2015.
Spracovaný program odpadového hospodárstva mesto predložilo v zákonom
stanovenej štvormesačnej lehote na Okresný úrad Michalove, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ktorý posúdil súlad vypracovaného POH mesta so zákonom o odpadoch a so
záväznou časťou POH Košického kraja na roky 2016 – 2020. Okresný úrad Michalovce, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, listom zo dňa 11. 12.2018 zaslal Mestu Michalovce
stanovisko: „Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami § 108 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch posúdila predložený POH a konštatuje, že predložený POH mesta Michalovce
nie je v rozpore so záväznou časťou POH Košického kraja na roky 2016 – 2020.
Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Ďakujem pekne, bola tu predtým reč o konštruktivizme a verím, že nastal teraz ten čas. Určite
niektorí viete, že európska komisia vydala rozhodnutie, že do roku 2021 chce zakázať predaj
všetkých jednorazových plastových výrobkov. Už dnes však existujú samosprávy, ktoré idú nad
rámec toho a robia dokonalú osvetu a propagáciu životného prostredia tým, že vo svojich VZN
upravia používanie plastových výrobkov. Na podujatiach organizovaných mestom sa používajú
výlučne výrobky kompostovateľné.
Dávam návrh na doplnenie uznesenia MsZ o bod:
B)žiada
príslušný odbor Mestského úradu v Michalovciach v spolupráci s Komisiou životného
prostredia pripraviť a predložiť návrh VZN do MsZ v Michalovciach, ktorým sa zmení
a doplní VZN č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach tak, že na podujatiach organizovaných mestom Michalovce sa budú
podávať čerstvé jedlá a nápoje výlučne v jednorazových obaloch z kompostovateľných bio
plastov. Používať len tzv. bio plasty PLA, ktoré sú kompostovateľné a rozložiteľné bez
negatívneho dopadu na životné prostredie.
T: rok 2019
Z: v texte
Príkladom je naše partnerské mesto Liptovský Mikuláš, ktoré takéto VZN prijalo v apríli 2019.
Bude to aj pozitívny signál aj k ostatným samosprávam a aj určitá propagácia mesta
a najpozitívnejšie na tom celom je to, že celá propagácia je za nulové náklady. Som otvorený
v diskusii pri tvorbe VZN a určite má k tomu čo povedať aj komisia životného prostredia.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Oceňujem myšlienku aj spôsob aký ste to prezentovali. Verím, že nikto nebude proti. O vašom
návrhu dám hlasovať.
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Mgr. Milan Kaplan
Schválenie tohto uznesenia, je len odštartovanie celého procesu. Mesto si vie samo určiť čoho
konkrétne by sa to týkalo, samozrejme bude sa to týkať hlavne VZN – trhy a jarmoky. Liptovský
Mikuláš si myslím to rozšíril aj na športové podujatia. Je to vhodná forma osvety, v konečnom
dôsledku to budeme musieť aj tak riešiť, keď vstúpi do platnosti úplný zákaz používania
plastových výrobkov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Odporúčam z vášho návrhu vypustiť slovo do najbližšieho, bude to tak jednoduchšie. Nahradiť
to zaoberať sa a pripraviť v priebehu tohto roka VZN.
Mgr. Milan Kaplan
Som ochotný vypustiť z návrhu ... do najbližšieho MsZ ... a zahrnúť do plánu MsZ na II. polrok
2019.
Radovan Geci
Chcem predložiť návrh na doplnenie Programu odpadového hospodárstva. Program
odpadového hospodárstva je celkom dobre nastavený. Na poslednom zastupiteľstve sme mali
širokú diskusiu o podzemných kontajneroch. Vedenie mesta má na to iný názor, zdržanlivejší.
Môj názor je, že je to veľmi progresívna technológia. Existujú aj tzv. malo-objemné kontajnery
(priložená foto dokumentácia na kolovanie). Spätná väzba od obyvateľov mesta, ktorí sa stále
sťažujú na neodpratané odpadky hlavne v parkoch a na zelených plochách, tak táto
technológia malo-objemných kontajnerov by to mohla riešiť. Nevyžaduje si žiadane špeciálne
mechanizmy, stačí obyčajná mechanická ruka.
Odporúčam, aby sa TaZS lepšie venovali komunikácii s občanom za účelom zlepšovania
triedenia odpadu. Investovať viac času do informatizácie a propagácie. Využiť na to dokument
-platobný výmer za TKO - druhú stranu. Dostal som informáciu, že to nie je možné, ale je,
niektoré firmy využívajú druhú stranu na pozitívnu reklamu a informácie.
Predkladám návrhovej komisie návrh na doplnenie VZN bod č.5.
schvaľuje
1. Doplnenie bodu č. 5 smerná časť programu: zaoberať sa systémom malo-objemných
podzemných kontajnerov osadených v parkoch a na mestskej zeleni.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dôležité bude poznať aj ekonomickú stránku a technické riešenia, aby sme vedeli zaujať
zodpovedné stanovisko.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Keď spomínate pán primátor ekonomickú stránku, musím zareagovať. Peňazí je dosť,
kontajnerové stojiská stáli 11 tis. € a pilotný projekt stal 3000 €. Súhlasím s poslancom Gecim,
že toto je cesta, ale vy to neschválite, lebo tam sa nedá tak plytvať.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec na vaše invektívy ako ste si všimli, už nereagujem. Reagujem nato, načo sa dá,
ale na toto nie som ochotný reagovať.
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Ing. Filip Kaľavský
Z médií sa na nás valia informácie o ekologických katastrofách a globálnom otepľovaní
a jedine čo môžeme urobiť my, je zefektívnenie triedenia odpadu u občanov nášho mesta.
Občania nie sú informovaní, alebo málo motivovaní triediť odpad. Nebolo by zle vyčleniť
prostriedky na osvetu a zapojiť do toho základné školy, našu mládež.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Všetko to, čo uvádzate sa tu deje. Samozrejme dá sa aj väčšmi a dať do toho aj viac
prostriedkov.
MUDr. Dušan Goda
Pán primátor, vy nie že nechcete reagovať, vám chýbajú protiargumenty.
Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka
Pán primátor už zrejme nemá nervy reagovať na pána Godu. Ja si myslím, že ešte reagovať
treba. Lebo toto, čo sa deje na posledných zastupiteľstvách je čudo. Skákať do rozpravy
poslancov, na vystúpenie primátora reagovať bla, bla a človek, ktorý neustále rozpráva
o politickej kultúre a poslaneckom svedomí, napíše otvorený list poslancom mesta, nie je
normálne. To nemôžeme trpieť, keď sa vedia správať ostatní opoziční poslanci na čele s pánom
poslancom Kaplanom, tak určite by to mal dokázať aj pán Goda.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ja sa správam ako zodpovedný poslanec a to, že tu kritizujem nezrovnalosti a nedostatky
vedenia mesta, je moja poslanecká povinnosť a že ja mám svoje spôsoby, to je preto, že som
sám. Sám proti vlkom a ostanem taký, aký som. Ja uznávam politickú kultúru, vy sa dozviete
o politickej kultúre ešte veľa vecí, o tých hore.
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka
Chcem sa spýtať pána Geciho, čo stojí jedno také zariadenie, koľko finančných prostriedkov by
bolo treba vyčleniť? Pána riaditeľa TaZS sa pýtam, ako často sa tie koše vynášajú (reakcia na
foto dokumentáciu)?
Radovan Geci
Je to návrh, cenové kalkulácie si musí zistiť mesto. Je to návrh, aby sa tým mesto zaoberalo.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ja som to tak vnímal, že nejdeme hneď do realizácie, ale aby sa tým mesto zaoberalo.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Reakcia na p. Sibala – nemôžte pán poslanec čakať, že poslanec, ktorý príde s akýmkoľvek
návrhom, dokáže sám od suplovať úlohu úradu, ktorý má nato personálne zabezpečenie
a odborníkov. Bol tu návrh, aby to bolo zaradené do určitého plánu mesta, aby sa tým začalo
zaoberať.
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pri konštatovaní p. Geciho, že nevie cenu, som počul v pozadí smiech zamestnancov
mestského úradu. Neviem ako ste sa tvárili, keď som hovoril o stojiskách za 11 tis. €.
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka
Nepýtal som sa v zlom, ak chcete, aby som sa o niečom rozhodol, tak sa pýtam. Možno by to
vyšlo lacnejšie, keby sa koše vynášali častejšie, ako nahradiť ich novými. Nechcel som
konkrétnu sumu, ale aspoň všeobecnú.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Je to návrh, aby sa tým mesto zaoberalo, nie kúpilo.
Milan Potocký
Pri tomto bode treba povedať, že separovanie je kľúčové. Aké opatrenia plánujú TaZS mesta
pri separácii, najmä v obytných domoch, lebo to je kľúčové. V rodinných domoch je separácia
pomerne na dobrej úrovni. Ak zaspíme dobu, tak obyvatelia budú na budúci rok platiť nie 7,€, ale 14,-€.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Máme už uzavreté výsledky, čo sa týka separácie za minulý rok a od toho sa odvíjala aj výška
poplatkov, ktoré vyplývajú z nového zákona. Mesto dopadlo výborne, máme najnižšiu sadzbu
aká je možná, vzhľadom nato, že separácia odpadu v rámci mesta je na vysokej úrovni. Čo sa
týka rodinných domov, tam problém nie je. Horšie je to v rámci sídlisk, kde sú veľkokapacitné
kontajnery. Tam ta disciplína pri separácii nie je taká, ako by sa vyžadovalo. Donútiť občanov,
aby to robili, nie je v silách TaZS mesta. Je to v ľuďoch, robiť policajta nie je mysliteľné.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
My môžeme vytvárať technické predpoklady, čo sa aj deje. Je dostatok nádob, pravidelné
vyprázdňovanie, osveta. Možno v budúcnosti v rámci Smart city sa to bude dať ustriehnuť
a správna motivácia.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Aby to nezostalo len pri motivácii, treba nájsť vhodné technické riešenia. V iných
samosprávach sa uvažuje o zavedení elektronických čipov, ktoré by využívali občania, alebo
váženie odpadu. Je potrebné nájsť konkrétne a vhodné technické riešenie, aby to neostalo pri
tom, že obyvatelia neseparujú.
JUDr. Ing. Erik Sibal
Je možné v meste zaviesť triediacu linku? Zaplatíme si to, že to niekto bude triediť.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
TaZS mesta majú triediacu linku už cca 10 rokov, kde prebieha dotrieďovanie separovaného
odpadu.
Chcem ešte raz zopakovať, v rámci Slovenska sme v kategórii najlepších výsledkov, čo sa týka
separácii, aké sa dajú dosiahnuť.
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MUDr. Maroš Eľko
V rámci komisii životného prostredia sme sa separáciou zaoberali a myslím, že TaZS mesta sa
veľmi dobre zaoberajú touto problematikou. Informujú občanov, dostávajú kalendáre
o vývoze. Separácia je nízka v oblasti veľkých sídlisk, pretože tam sa to nedá odsledovať.
V rámci osvety je ešte možnosť informovať obyvateľov o výhodách separácie, aj vzhľadom
nato, že sa môžu zvýšiť ceny za odpady. Ďalšia vec, síce nesúvisí s odpadom, sú psie
exkrementy, ktoré zaťažujú naše mesto, čo sa týka poriadku. Toto tiež je potrebné doriešiť.
Nemá to byť súčasťou bežného komunálneho odpadu, ako je to v súčasnosti. Vo veľkomestách
sú zberné nádoby, kde majú papierové vrecká, ktoré sú biodegradabilné a dá sa to vytriediť
ináč, ako do bežného komunálneho odpadu. Vzhľadom nato, že sú odvádzané poplatky za
psov, vidím v tomto ešte nejakú medzeru, aby sme mohli zlepšiť čistotu mesta. V rámci
odpadového hospodárstva zaviesť odpadkové koše, ktoré budú určené na psie exkrementy,
aby sa mohol zvýšiť ich počet v meste a aby bola nejaká forma separácie od komunálneho
odpadu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pokiaľ viem, práve toto už nie je vnímané, že treba oddeľovať a aj preto špeciálnych nádob na
psie exkrementy nielen u nás, ale aj v iných mestách ubúda. Pokiaľ viem nevníma sa to za
nejaký problém.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Reakcia na riaditeľa TaZS mesta – aký je podiel separácie obyvateľov mesta, pretože vy
hovoríte, že sme na tom veľmi dobre, to znamená, že okolo 50 %, ale samotný materiál hovorí
o čiastke 21,6 %. Ktorý údaj je pravdivý?
Ing. Július Oleár
Percento separácie je 49 %.
Ing. Pavol Fecák, ref. životného prostredia
Od 1.1.2019 sa menila legislatíva vo vzťahu a výpočtoch triedeného zberu. Údaj, ktorý ste
spomínal 21,7 % je správy, ale zároveň je správny aj údaj 49,38 %. Za rok 2018 občania
vytriedili 3 322 ton odpadu z celkového množstva vyprodukovaného odpadu, čo síce činí tých
21,7 %, ale k tomuto odpadu podľa nového vzorca sa pripočítava aj odpad, ktorý občania
vytriedili a predali do zberných surovín. Na území mesta sa vytriedilo ďalších 8 tón odpadu,
ktorý sa pripočítava k tomuto množstvu. Tým pádom podľa nového vzorca je to 49,38 %.
Mgr. Ján Várady
Občania boli motivovaní, aj separovali, ale potom postupne prišli nato, že to nemá význam,
pretože časť vyseparovaného odpadu sa potom aj tak dostane do zmesového odpadu.
Separujú nám to občania z Angi Mlyna. Až budú Pet fľaše vykupované, budú rozbíjať
kontajnery. Tu je ten problém. Je potrebné ohradiť stojiská, a aby občan mal z toho aj nejaké
centíky. Spomínal som tu v minulosti mestá Púchov, Považská Bystrica, ktoré už dávno prešli
na množstevný odber.
Mgr. Milan Kaplan
Reakcia na pána Eľka, v podstate s ním súhlasím keď spomínal, že občan platí určitý poplatok
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za psa, ale servis za to, je v podstatne nulový. Súhlasím aj s vami pán primátor, že problém
v psích exkrementoch nie je, že to ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, skôr v tom, že to
nezbierajú vôbec a vyhovárajú sa, že nemajú pri sebe vrecko. Tu je tá možnosť, aby boli
vybudované zásobníky na vrecká, aspoň v tých lokalitách, kde sa nachádzajú majitelia psov,
kde je najväčší výskyt.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Na komisii sme riešili odpadové hospodárstvo, došli sme k jednému záveru, že jediným
meradlom triedenia odpadu je váha. Ak sa chceme správať zodpovedne, malo by zlepšiť toto
meradlo. Ak zvážime sklo, ktoré je zmiešané zelené a biele, tak tento odpad sa nedá potom
vytriediť. To isté je aj s plastami, ak tam dáte špinavý obal od jogurtu, plast sa nedá
vyseparovať. Bolo by dobre obyvateľov v propagácii priamo navádzať, aký druh linky máme
a čo vieme bezpečne vyseparovať.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúci návrh, predložený
poslancom Mgr. Kaplanom v tomto znení:
žiada
príslušný odbor Mestského úradu v Michalovciach v spolupráci s Komisiou životného
prostredia pripraviť a predložiť návrh VZN do MsZ v Michalovciach, ktorým sa zmení
a doplní VZN č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach tak, že na podujatiach organizovaných mestom Michalovce sa budú
podávať čerstvé jedlá a nápoje výlučne v jednorazových obaloch z kompostovateľných bio
plastov. Používať len tzv. bio plasty PLA, ktoré sú kompostovateľné a rozložiteľné bez
negatívneho dopadu na životné prostredie.
T: rok 2019
Z: v texte
Hlasovanie
(hlasovanie č.23)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúci návrh, predložený
poslancom Radovanom Gecim v tomto znení:
1. Doplnenie bodu č. 5 smerná časť programu: zaoberať sa systémom malo-objemných
podzemných kontajnerov osadených v parkoch a na mestskej zeleni.
Hlasovanie
(hlasovanie č.24)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A)schvaľuje
1. Doplnenie bodu č. 5 smerná časť programu: zaoberať sa systémom malo-objemných
podzemných kontajnerov osadených v parkoch a na mestskej zeleni.
2. Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020.
B)žiada
príslušný odbor Mestského úradu v Michalovciach v spolupráci s Komisiou životného
prostredia pripraviť a predložiť návrh VZN do MsZ v Michalovciach, ktorým sa zmení
a doplní VZN č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach tak, že na podujatiach organizovaných mestom Michalovce sa budú
podávať čerstvé jedlá a nápoje výlučne v jednorazových obaloch z kompostovateľných bio
plastov. Používať len tzv. bio plasty PLA, ktoré sú kompostovateľné a rozložiteľné bez
negatívneho dopadu na životné prostredie.
T: rok 2019
Z: v texte
Hlasovanie
(hlasovanie č.25)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18

Návrh organizačného zabezpečenia základných škôl, základnej umeleckej
školy a materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Michalovce na školský rok 2019/2020
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
- Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu
-

Primátor poveril ďalším vedením schôdze Ing. Sokologorského zástupcu
primátora mesta

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu
Po zápise žiakov do 1.ročníka základných škôl a prehodnotení predpokladaného
celkového počtu žiakov školy pre školský rok 2019/2020 v zmysle § 5, bod 7, písm. i) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
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riaditelia základných škôl a základnej umeleckej školy písomne predložili zriaďovateľovi na
schválenie pedagogicko – organizačné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu pre
školský rok 2019/2020. Vyučovací proces prebieha podľa inovovaných Štátnych vzdelávacích
programov (ŠVP), stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré
posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú väčší dôraz na technické vzdelávanie
žiakov, vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk od 3. ročníka a na základe rozhodnutia
MŠVVaŠ SR od školského roka 2017/2018 je zvýšený dejepis o 1 hodinu v 9. ročníkoch
základných škôl.
V predkladanom návrhu je zohľadnené zvýšenie resp. zníženie počtu žiakov v triedach
základných škôl, zvýšenie resp. zníženie počtu tried, predpísané delenie tried na skupiny
v jednotlivých predmetoch, zmeny v rámcovom učebnom pláne a úpravy úväzkov
zamestnancov.
V materiáli je podrobne rozpísaná každá základná škola, ZUŠ a materské školy.

Rozprava
JUDr. Ing. Erik Sibal
Aký to bude mať dopad na rozpočet mesta?
Ing. Katarína Poláková
Na rozpočet mesta to nemá vplyv. Výučba na ZŠ je preneseným výkonom štátnej správy, ktorá
financuje všetky tieto zmeny.
-

Ing. Sokologorský odovzdal vedenie schôdze Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi
mesta.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
organizačné zabezpečenie základných škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok
2019/2020
Škola
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4
ZŠ, Ul. Švermu 6

ZŠ ped./ neped. ŠKD
35,8/9,3
37,9/11,3
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ŠJ
9,5
8

8
10

ZŠ, Ul. moskovská 1
ZŠ, Ul. Komenského 1
ZŠ, Ul. školská 2
ZŠ, Ul. okružná 17
ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec. trieda)

28,3/10
20,8 /7
21,6/9
57,5/10,3
26,0/8
41,0/9,3
41,0/5
11/4,1

-

2
4
3
11
5
9
-

7
6
6
12
6
9
3,7

Hlasovanie
(hlasovanie č.26)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 19

Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
- Návrh predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážené mestské zastupiteľstvo v súlade s § 14 ods. 2 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
predkladajú návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019 z titulu skutočností, ktoré neboli známe
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019. Do zmeny rozpočtu sa premietajú aj poznatky získané
v prvom roku uplatňovania rozpočtu príjmov a výdavkov v činnosti TaZS mesta Michalovce.
Jedná sa o nárast výdavkov na príspevok rekreáciu, nárast výdavkov na energie, nárast
výdavkov z ročného zúčtovania na DPH za rok 2018, nárast výdavkov z dani z príjmov
právnických osôb za rok 2018, nárast výdavkov z titulu zmeny zákona pri tvorbe rezervy na
uzatvorenie skládky, prenájom zariadenia video rozhodca a oprava techniky.
Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu je potrebné poskytnúť príspevok od zriaďovateľa vo
výške 164 203 EUR.
Rozprava
Radovan Geci
Táto vec je veľmi citlivá, lebo ide o financie. Úlohou mesta dôkladne zodpovedne zvážiť každý
jeden výdaj. Pre krátkosť času sa zameriam na jeden bod a to 2. – elektrická energia – nárast
ceny za silovú zložku elektriny zo 46,2 €/MWh na 69,8 €/MWh – verejné osvetlenie, pri
ostatných zložkách je nárast z 58,60 € na 70,30 €/MWh. Sú to neuveriteľné sumy, ktoré sú
z môjho pohľadu veľmi nezodpovedné, pretože cena elektriny sa odvíja od aktuálneho stavu
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burzy. Burza v týchto obdobiach hovorí o cenách 52 -55 €/MWh. Ak zoberiem k tomu
transport a zisk dodávateľa dostávame sa na cenu 60 -62 €/MWh. Je absolútne neprijateľné,
že mesto išlo do verejného obstarávania, kde výhercom je firma, ktorá dala cenu 70,30
€/MWh. Verím, že iné zmluvy, ktoré ma mesto podpísané, hovoria o iných sumách.
Predkladám návrh na zmenu rozpočtu v znení:
Nezahrnúť zvýšenie celkových výdajov na elektrickú energiu celkovo o 76 416,91 €, nepodpísať
zmluvu s dodávateľom a v urýchlenej dobe zhotoviť nové transparentné verejné obstarávanie
na dodávateľa elektrickej energie s rešpektovaním aktuálnych trhových cien ako aj
rešpektovaním cien už doteraz podpísaných zmlúv pre iné prevádzky.
Je na poslancov, že takto nevýhodná zmluva sa nepodpisuje a žiadam vás, aby ste pristúpili
k tomu svedomito.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta
Pán Geci prepáčte, ale vaše konštatovanie je trošku scestné. Porovnávať ceny na burze
s cenami pre odberateľov sa nedá. Cena na burze kolíše každý dňom. Zmluvu sme museli
uzatvoriť v závere roka 2018. Obchodovať na burze môžu len tí, ktorí majú nato oprávnenie.
Je tu porovnávané neporovnateľné. V danom čase bola vyhlásená verejná súťaž a tieto ceny
vyšli zo súťaže ako najvýhodnejšie.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ďakujem p. Gecimu za analýzu, ktorá opäť ukazuje, že vedenie mesta rado predražuje zákazky.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale pán Oleár by mal vedieť, že ako to funguje. Neznamená to,
že TaZS sa majú zúčastňovať burzy, ale obchodník, s ktorým sa uzavrie zmluva. V roku 2018
bola cena na úrovni 45 €/MWh, ešte nižšia cena oproti dnešnému dňu. Ja mám cez 200
odberných miest elektrickej energie, veľmi dobre viem ako tento trh funguje. Bolo by vhodné
to prehodnotiť, lebo sú to neuveriteľné peniaze.
Mgr. Milan Kaplan
Podporím p. Geciho, v tomto znení, tento návrh nemôžem podporiť, práve kvôli cenám
energie. Tie vágne vysvetlenia už boli aj na mestskej rade. Úlohou samosprávy je hospodáriť
tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre mesto. Zámerne som sa pýtal riaditeľky MsKS za akú
cenu odoberá el. energiu MsKS a od akého odberateľa. Pokiaľ ja mám informáciu, odberateľ
je ten istý a kto chce sa tomu venovať viac, skúste si porovnať za akú cenu odoberá el. energiu
MsKS a za akú TaZS mesta Michalovce a dopracujete sa k tomu, o čom tu dnes hovoríme, že
tieto ceny sú pre mesto neprijateľné. Ak by bola nová transparentná verejná súťaž, garantujem
vám to, že dokážeme vysúťažiť lepšiu cenu. Zaujímalo by ma, kto robil obchodnú súťaž, verejné
obstarávanie, či to robili TaZS mesta Michalovce, alebo MsÚ Michalovce. Nezachytil som, že
by bolo čokoľvek zverejnené. Ako vieme, že to bolo transparentné, že to bola najlepšia cena?
Stotožňujem sa s pozmeňovacím návrhom pána Geciho.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Trvám na tom, čo som povedal, v danom čase to bolo tak, ako som to opísal.
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MUDr. Dušan Goda
Pán riaditeľ Oleár, význam slova scestný si vyhľadajte v slovníku, lebo nerozumiete tomu
slovu, scestné sú vaše aktivity, ktoré preukazujete vo svojom pôsobení. Treba si to naštudovať.
Mgr. Milan Kaplan
Pán riaditeľ, v danom čase to bola najvýhodnejšia ponuka. Zopakujte súťaž v tomto čase a ja
vám garantujem, že ponuka bude oveľa lepšia a výhodnejšia pre mesto. Ušetrené peniaze
máme kde investovať viď. napríklad detské ihriska. Určite ste dostali informáciu, že na
detskom ihrisku sa stal úraz. Tam by sa mohli peniaze investovať a nie do predraženej el.
energie. Rád si pozriem dané dokumenty, ktoré si vyžiadam.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Neviem, či je možné, keď je zmluva s dodávateľom a to sa týka čohokoľvek, že budeme meniť
súťaž a vypíšeme novú. Vzhľadom nato, že už nejaký čas berieme el. energiu, neviem či takého
návrhy majú opodstatnenie a oporu minimálne k najbližšiemu obdobiu.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Nedopátral som sa k tomu, či táto verejná súťaž bola zverejnená, na našom portáli som to
nedokázal nájsť.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Nedá mi nereagovať nato, ako povedal pán primátor, že už je zmluva, už platíme. Logicky
vyvstáva otázka, komu to bude zosobnené, keď kupujeme predraženú el. energiu?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán Goda, zatiaľ tu nikto nepreukázal, že je to tak. Všetko sú domnienky.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúci návrh, predložený
poslancom Radovanom Gecim v tomto znení:
Zmena bodu 2. odstavec B/
Nezahrnúť zvýšenie celkových výdajov na elektrickú energiu celkovo o 76 416,91 €, nepodpísať
zmluvu s dodávateľom a v urýchlenej dobe zhotoviť nové transparentné verejné obstarávanie
na dodávateľa elektrickej energie s rešpektovaním aktuálnych trhových cien ako aj
rešpektovaním cien už doteraz podpísaných zmlúv pre iné prevádzky.
Hlasovanie
(hlasovanie č.27)
za: 9 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 14 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený.
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 takto:
-

bežné príjmy sa zvyšujú z 4 442 398 € na 4 677 023 €, zvýšenie o 234 625 €
z toho: zvýšenie príspevku zriaďovateľa na hlavnú činnosť o 164 203 EUR

-

bežné výdavky sa zvyšujú z 4 440 837 € na 4 676 484 €, zvýšenie o 235 647 €
kapitálové príjmy sa nemenia
kapitálové výdavky sa nemenia
finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 2 379 € - prebytok rozpočtu na rok 2018
finančné operácie výdavkové sa zvyšujú o 2 918 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č.28)
za: 16 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD č. 20

Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
- Návrh predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Mestské kultúrne stredisko malo schválený rozpočet na rok 2019 a viacročný rozpočet
na roky 2020 a 2021 MsZ dňa 02.10.2018, uznesením č. 436.
Nakoľko v priebehu I. polroka 2019 došlo k zmenám v Pláne hlavných úloh MsKS a činností,
ktoré schválený rozpočet nezahŕňa Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach predkladá I.
zmenu rozpočtu na rok 2019. Táto zmena vyplýva z dôvodov uvedených v predkladanom
materiáli.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019 takto:
Bežné príjmy sa zvyšujú z 911 800,00 € na 968 458,27 €
zvýšenie o 56 658,27 €
- z toho transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje z 370 000,00 € na 377 000,00 €
zvýšenie o 7 000,00 €
Bežné výdavky sa zvyšujú z 911 800,00 € na 968 458,27 €
zvýšenie o 56 658,27 €
Hlasovanie
(hlasovanie č.29)
za: 22 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 21

Rozpočtové opatrenie č. 3
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
- Návrh na zmenu rozpočtu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Zmena rozpočtu predloženým rozpočtovým opatrením nadväzuje na záverečný účet.
Vstupujeme do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za podmienky dodržania vyrovnanosti
rozpočtu.
Jednotlivé položky sa upravujú jednak z dôvodu legislatívnych zmien napr. zmenou zákona
o odpadoch, zmenou zákonníka práce, ale aj z dôvodov získaných grantov a transferov, úpravy
vlastných príjmov či už mesta, alebo organizácií mesta, ale aj z dôvodu napĺňania programu
rozvoja mesta, keď okrem zvýšenia bežných výdavkov sú navrhnuté aj nové investičné aktivity
v rámci kapitálových výdavkov, ktoré sú kryté použitím fondu rezerv.
V dôvodovej správe sú zmeny jednotlivých položiek vysvetlené. Zmeny sú vykonané aj
v programovom rozpočte.
Rozprava
Radovan Geci
Strana 4 – organizačný odbor – výdavky sa zvyšujú celkom o 93 300 € z dôvodu zvýšených
výdavkov na materiálové a propagačné účely súvisiace s výdavkami na Európske mesto športu.
Je to veľmi vysoká suma, ktorá je prakticky zhodná s celoročnými výdavkami na opravu
chodníkov a ciest. Uznávam, že mesto športu je vynikajúci projekt, ale nie za každú cenu a za
takéto peniaze. Propagácia mesta sa zameriava na samotných športovcov, profesionálov, ale
zabúda sa na občana, kde by prvoradou úlohou malo byť vyzvať občana, aby viacej športoval.
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Práve preto mám návrh na uznesenie, ktorý hovorí o tom, aby sme zmenili v rozpočte zníženie
čiastky 93 300 € na 58 300 € a vytvorili novú položku v bežných výdajoch – rekreačné
a športové služby vo výške 35 000 € na zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy v centre mesta.
Nie je dobre, aby sme hovorili len o ľuďoch, ktorí sú už zahrnutí v športových kluboch, ale
rozprávajme o tých, ktorí ešte nešportujú. Myšlienka mobilnej ľadovej plochy, ktorá by slúžila
v centre mesta je vynikajúci nápad.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Myšlienka európskeho športu je aj o tom, nie je to len podpora vrcholového, výkonnostného
športu, ale aby sa vytvorili predpoklady pre športovanie širšieho počtu občanov. Váš návrh
s týmto korešponduje. Vedúca organizačného odboru zdôvodní prečo práve takáto čiastka.
V rámci európskeho mesta športu sme pripravili celý rad podujatí, aj pre takýchto amatérskych
športovcov. Budú tu podujatia, na ktoré prídu zástupcovia z iných štátov. Chceme oživiť
tradíciu - mládežnícky futbalový turnaj. Pripravujeme mládežnícky hádzanárske podujatie, kde
očakávame až cca 1000 detičiek a tým všetkým je potrebné dať do ruky nejaký darček, prezent.
Toto navýšenie s tým súvisí. Sú tu aj podujatia iného kultúrneho charakteru, spomínané
jubileá, kde tak isto bude potrebné niečo účastníkom dať.
Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odboru
Chcem potvrdiť slová, ktoré tu povedal pán primátor. Sme štvrté mesto, ktoré získalo tento
titul a prvé okresné mesto. Snažíme sa titulom prezentovať a zviditeľniť mesto. Reklamné
predmety a propagačné materiály, ktoré vydávame používame na tieto podujatia. Vydali sme
publikáciu – 4000 ks, športovú brožúru, kde prezentujeme športové zariadenia v meste
a športovú infraštruktúru, športové kluby, športové podujatia, na ktorý sa zúčastňujú nielen
športové kluby, ale aj občania mesta všetkých kategórii. Tieto reklamné a propagačné
predmetný používame na tieto podujatia. Boli vynaložené finančné prostriedky na bannery,
vlajky, rollupy, plagáty, ktoré máme vo všetkých športových stánkoch na území mesta. Bola
vydaná digitálna poštová známka v mesiaci apríl, aby sme sa dostali do povedomia na celom
území SR a v zahraničí.
Mgr. Milan Kaplan
Chcem podporiť návrh pána Geciho. Na základe toho čo tu povedala pani Slaninková, sa
rozchádzame v základnej filozofii európskeho mesta športu. Ja osobne som to vnímal, že ten
štatút má byť prioritne prínosom pre obyvateľov mesta a nie, aby ta propagácia bola v zmysle
toho, že je to smerom z vonku mesta. Zameral by som sa, aby to bolo naozaj prínosom pre
obyvateľov mesta. Ľadová plocha by bola ďalekou väčšou propagáciou, ako tlačové, printové,
alebo darčekové predmety, ale by to bolo také dôstojné zakončenie mesta športu. Nevidím
dôvod propagácie smerom vonku, ale mal by mať z toho väčší osoh obyvateľ mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
S vytvorením ľadovej plochy rátame do budúcnosti, ale teraz potrebujem, ako to už bolo
povedané, propagačné materiály, ktoré sú svojim spôsobom upomienkové. Je pripravených
vyše 300 podujatí v priebehu tohto roka, mnohé sa už zrealizovali.
Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka
Časť z toho, čo som chcel povedať, povedal už pán primátor. Kedy investovať do propagácie
športu, keď nie teraz, keď sme Európske mesto športu? S tým, že treba vytvoriť optimálne
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materiálne podmienky, aby obyvatelia nášho mesta mohli športovať, súhlasím. My na tom,
ale nie sme zlé, v porovnateľnými mestami sme na tom veľmi dobre. Aj propagačnými
predmetmi sa dá pritiahnuť občanov k športu. Propagácia ich k tomu motivuje, čo si navzájom
neodporuje.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ďakujem pani Slaninkovej za vyčerpávajúce informácie, takže skoro celá suma pôjde na
propagáciu a darčeky. Kolega Nebesník to ešte obhajuje. Pán primátor to nie sú voľby, keď
celé mesto bolo zahltené vašimi billboardami. Urobme službu pre občanov, nápad s ľadovou
plochou pána Geciho je veľmi dobrý.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Teraz v tomto roku, očakávame väčšiu potrebu na propagačné materiály a upomienkové
predmety ako v minulosti.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Súhlasím s tým, že propagácia je dôležitá, ale poviem to v číslach. Bavíme sa tu o navýšení.
Celková suma na propagáciu je 158 tis. €. Preto som dal návrh na zníženie o 35 tis. €, pretože
je tam priestor.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V tejto sume sú zahrnuté aj spomínané jarmoky, zemplínske slávnosti, preto je to číslo tak
zdanlivo vysoké.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Prejdem k bodu 06.2.0 – rozvoj obcí – nákup pozemkov – pre rozšírenie skládky TKO v lokalite
Žabany. S týmto návrhom sa nemôžem stotožniť z dôvodu, že nepovažujem výkup týchto
pozemkov za hospodárny, pretože dokážeme zabezpečiť pozemky v okolí skládky Žabany aj za
ďaleko lepšiu cenu. Nakupujeme pozemky v dvoch splátkach po 158 tis. €. Ide o pozemok
smerom na západ od skládky Žabany (cca 40 tis. m2), ktorý je v súkromnom vlastníctve.
Existuje aj úradná cena pôdy, ktorá sa pohybuje 0,51 € za m2. Ak si prepočítame sumu, ktorú
ideme my investovať na výkup, tak sa dostaneme na sumu 8,- € za m2. Títo vlastníci pozemkov
môžu byť spokojní, aj ja by som bol. Zdôvodňujeme to tým, že potrebujeme kúpiť pozemok
v tesnej blízkosti skládky, pretože potrebujeme zdieľať mechanizmy a prístupovú cestu. To je
možné urobiť aj smerom na sever od skládky, kde sú pozemky vo vlastníctve štátu a sú
klasifikované ako orná pôda a dokázali by sme ich kúpiť za oveľa nižšiu cenu, ako ideme
kupovať tieto pozemky, ktoré sú smerom na západ. S týmto návrhom sa nemôžem stotožniť,
opäť prichádzame zbytočne o finančné prostriedky, ktoré by sme mohli použiť niekde inde.
V tom zmysle podávam pozmeňujúci návrh na uznesenie: Zrušenie odstavca nákup pozemkov
navýšenie finančných prostriedkov o 158 000 € pre prvú splátku na rozšírenie TKO v lokalite
Žabany a presunúť danú čiastku 158 000 € z kapitálových výdavkov do rezervného fondu
mesta.
- Primátor mesta vyzval ved. odboru HsM, aby zaujal stanovisko.
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM
Návrh výkupu pozemkov je pre rozšírenie terajšej skládky, ide o 3 a 4 etapu skládky. Vzhľadom
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na vývoj, aký je na realitnom trhu tieto pozemky v cenách, ktoré sú, boli už uznesením
zastupiteľstva 30.8.2017 schválené, ako maximálna cena výkupu - 6,50 €/m2. Je pravda, že
investičná výstavby v iných častiach Slovenska a výkupy pozemkov veľmi nepriaznivo vplývajú
na cenu pozemkov. Z dnešného pohľadu sa zdá byť tou reálnou cenou za koľko sa v danej
lokalite a v danom mieste susedné pozemky dajú kúpiť.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Chcem upozorniť na dôležitú vec. Okolo našej skládky sa nachádzajú rôzne pozemky a ten,
ktorý plánujete kúpiť je vo vlastníctve dvoch ľudí, ktorí majú ruky v Medial group. Táto
spoločnosť je veľmi blízko napojená na stranu SMER-SD. Bojím sa, že sa tu chystá nie veľmi
dobrý obchod. Smerom na sever sú dva druhy pozemkov, sú tam dokonca pasienky, kde je
cena 0,10 €/m2 . Rozprávať, že musíme kúpiť pozemky od týchto dvoch vlastníkov je
nebezpečné a účelové. Bavíme sa tu o 316 tis. € za pozemok. Vieme nakúpiť pozemky
v desiatkach tisícoch eur.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nachádzame sa v konkrétnom priestore, je tam niečo vybudované čo sa bude rozširovať. Tiež
je tam vybudovaná infraštruktúra, ktorá s tým súvisí. Nemôžeme si dovoliť vykúpiť pozemky
hoci kde. Najvhodnejšie riešenie je to, čo je navrhované. Ak bude predávajúci chcieť, stále sa
dá zjednať aj nižšia cena, ale každé iné riešenie by bolo z viacerých hľadísk komplikovanejšie.
Mgr. Milan Kaplan
Chápem, že sme v určitej časovej tiesni a nerozšírenie skládky v Žabanoch, by do istej miery
v budúcnosti znamenalo, že budeme vyvážať odpad za vyššie ceny. Bohužiaľ do tohto stavu,
sme sa ako samospráva dostali tým, že sme tento problém neriešili skôr. Oveľa skôr sa mohol
riešiť výkup pozemkov na severe, pripraviť si infraštruktúru, aj keď si myslím, že prístupová
cesta je zdieľaná a o dramatickú investíciu by sa nejednalo, v porovnaní s cenou, ktorú ideme
dať za pozemok. Je to stále zaujímavý rozdiel pre mesto. Dookola sú pozemky vo vlastníctve
štátu a my ideme kúpiť ten súkromný. Možno je to zhoda okolností, ale ja v politike na zhodu
okolností neverím.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Máte právo vidieť aj tieto súvislosti ale argumenty, ktoré nás viedli k tomu boli uvedené. Je tu
ale aj taká možnosť, že súhlas ( na ktorý stále čakáme) nedostaneme a situácia bude ďaleko
zložitejšia.
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka
Dotknem sa cien pozemkov a ornej pôdy. Mne osobne prišli ponuky, pretože som vlastníkom
pozemkov od 2 000 – 3000 € za ha. To je 0,20 € za m2.
Milan Potocký
Naplnenie tretej kazety bude cca za 1 rok. Kde bolo mesto 6 rokov, že teraz riešime výkup
pozemkov? Rokovali sme so SPF? Tak ako spomínal pán Geci aj p. Kaplan, vedľa sú pozemky
SPF, určíte by nám pozemky predal za výhodnejších podmienok. Je tam viac alternatív, napr.
urbariát. Transparentnejšie by bolo, keby tu zaznela informácia, oslovili sme SPF za takúto
cenu, urbariát za takúto cenu a súkromných vlastníkov za takúto cenu, aby sme vedeli si
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vybrať, ktorá alternatíva je najvýhodnejšia pre mesto. Teraz sme pod tlakom, lebo keď
pozemky nevykúpime, sme pod ďalším tlakom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Už niekoľko rokov sa vedie na Slovensku búrlivá diskusia, kde sa konštatuje (je to tlak
európskej únie), že sa systém likvidácie odpadu skládkovaním dostáva do polohy, či vôbec
bude možný. To je odpoveď na otázku, kde sme boli. Dnes táto otázka ešte nie je
zodpovedaná. Stále nevieme aký bude vývoj, či vôbec budeme mať možnosť skládku rozširovať
a ako ďalej postupovať. Investovať peniaze do niečoho, čo nebudeme potrebovať, by nebolo
vhodné.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Chcem kolegov poslancov požiadať, aby si uvedomili jednu cenu, 35 tis. € na verejnú mobilnú
ľadovú plochu neschválime, ale 316 tis. na výkup pozemkov nejakej záujmovej skupine, ktorá
účelovo skupuje pozemky mi príde absurdné.
Milan Potocký – fakt. Poznámka
Pán primátor, ideme kúpiť pozemky za 316 tis. € a vlastne nevieme, či tieto peniaze nebudú
vyhodené do luftu? V samotnom programe odpadového hospodárstva, ktorý sme pred
chvíľou schválili sú ustanovenia kde sa uvádza, že budovanie nových skládok odpadov je
nežiadúce a priamo v rozpore s programom SR. Tento dokument sa odvoláva aj nato, že keď
chceme rozširovať skládky, kapacity sú dostatočné v okresoch Sobrance a Trebišov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
O tejto alternatíve uvažujeme. Vzhľadom nato, že budeme mať zastupiteľstvo v auguste, je
teraz predložený návrh na schválenie, ale to neznamená, že výkup sa musí zrealizovať, ale aby
sme boli pripravení.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
To sú len také kvázi argumentácie. Je to plytvanie, je to premrštená cena.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Snažím sa vysvetliť prečo je návrh predložený, prečo to chceme mať v rozpočte, aby keď to
bude nutné, mohli sme to použiť. Zďaleka si nemyslím, že je to plytvanie, ale boli by sme
radšej, keby sme ich dokázali kúpiť lacnejšie.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Chcem poznamenať, že v pozmeňujúcom návrh je uvedené, že peniaze sa presunú do
rezervného fondu, čiže budú k dispozícii. A to že, zastupiteľstvo bude v auguste je výhovorka,
môže sa zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo. Uniká mi logika, v minulosti sme to neriešili,
pretože sme nevedeli či to bude možné. Dnes stále nevieme, či to bude možné, ale už to
riešime za takúto sumu a s komerčnou firmou. Stále mi uniká logika.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Logika je v tom, aby sme v prípade, že nebude iná možnosť a budeme musieť k takému kroku
pristúpiť, aby sme to riešili takto, čo neznamená, že sa nebudeme pokúšať vyjednať aj inú
cenu. Zatiaľ vychádzame z toho, aká cena je schválená v zastupiteľstve. Nechceme to kupovať,
54

kým nemáme istotu, že je to naozaj treba.
JUDr. Ing. Erik Sibal
Bol by som rád, aby bol doložený znalecký posudok k pozemkom, aby sme sa tu nedohadovali.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
My môžeme chcieť kúpiť cca za 1,- €, ale je otázne, či predávajúci to bude chcieť takto predať.
Platí to aj SPF, tiež keď sme kupovali pozemky, neboli darované a nebolo to extra lacné.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Logika vo vašom prípade je plytvanie. Pri štatúte redakčnej rady ste tiež obhajoval
neobhájiteľné. Dokedy to takto bude?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vyzval poslanca Godu, aby bol vecný.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Je vám to nepríjemné a pravda bolí.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pravda z vašich úst je niečo zvláštne, vy ju deformujte každým svojim vyjadrením. Prepáčte, že
som aj ja trochu agresívny, ale celý deň nerobíte nič iné, len útočíte.
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora
Nedá mi nereagovať. Suma 93 300 € je naozaj vysoká, ale keďže som predsedom
organizačného výboru európske mesto športu, ktorý zahŕňa štyri komisie, tak viem čo to
obnáša. To, že máme športové kluby v meste, to je len čerešnička na torte, toho čo sa nám
darí v športe robiť. My sme titul získali nie preto, že máme extraligový futbal a hokej, ale preto,
že dokážeme urobiť masový šport, dostať rôznych ľudí na športové ihriská. Má to svoj význam
a zmysel. Peniaze idú presne tam, kam majú ísť a to na propagáciu športu.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Dávam vám za pravdu a vážim si prácu, ktorú robíte, vnímam ju v meste, len chcem upozorniť,
že nie je to len navýšenie 93 300 €, ale celková suma je 158 tis. €. Skúste z tejto sumy zobrať
neviem hoci len 25 tis. € na spomínanú ľadovú plochu. Táto propagácia na šport by bola
vhodná.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca primátora
Bolo tu už vysvetlená pánom primátorom, že nie celá suma ide na propagácia Európske mesto
športu, sú v tom zahrnuté ďalšie akcie mesta ako jarmoky, zemplínske slávnosti a podobne.
MUDr. Dušan Goda -fakt. poznámka
Ja to nazvem kocúrkovo, pán zástupca primátora tu hovoril o aktivitách detí, je to pekné, ale
tá suma pôjde navnivoč. Krásne reči si nechajme, ale konajme prakticky. Ide o peniaze našich
občanov.
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Radovan Geci – fakt. poznámka
Ak máme robiť praktické kroky, jeden je ten, že zem má štyri svetové strany, ale my ideme
kúpiť pozemky práve z tej strany, kde je spomínaná záujmová skupina.
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM
Investičné aktivity, ktoré sú na Slovensku, naozaj tlačia na výkup pozemkov. Keď vie
predávajúci, že sa ide niečo stavať, už to nie je cena ornej pôdy. Všetci si pamätáme na rok
2005, keď sa vykupovalo kamenisté pole pri Žiline pre firmu KIA. Vtedy sa ceny pohybovali do
150,- SK za m2 t. j. 5,- €. Kde je rok 2005 oproti dnešnému. Máme schválené uznesenie na cenu
6,50 €/m2, myslím si, že to korešponduje s celkovou situáciou cien pozemkov na Slovensku,
nie podľa tabuliek, ale podľa situácie na trhu.
Milan Potocký – fakt. Poznámka
Navýšenie položky na propagáciu o 93 tis. € je premrštené. Deti určite viac poteší, ak si
zašportujú na novom ihrisku, ako keď im dáte do ruky reklamný letáčik. Mesto má dostatok
vlastných komunikačných kanálov kde môže propagovať svoje aktivity – TV Mistral,
Dvojtýždenník Michalovčan, webová stránka mesta, stránka Dolný Zemplín. Ak budeme robiť
zaujímavé aktivity, média o nich napíšu. Pripájam sa k návrhu pán Geciho.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec Potocký, ide o absolútne nepochopenie. Európske mesto športu nepropagujeme
tým, že budeme dávať letáčiky. Hovoríme o tom, že týmto, ktorí tu prídu a nie je ich málo,
chodia ku mne na prijatie. Práve to chceme teraz spojiť s európskym mestom športu. Sú to
propagačné materiály mesta, nie samotného podujatia. Všetko je ale v súvislosti s európskym
mesto športu, pretože je to výnimočné. Upomienkové prezenty sú spojené s európskym
mestom športu.
MUDr. Dušan Goda
Reakcia na pán Doležala – vy si sám protirečíte v konštatovaní, že porovnávate so Žilinou. Vy
tu máte štyri svetové strany a vy si vyberiete tu najdrahšiu.
Ing. Filip Kaľavský
Tiež sa mi zdá, že navýšenie propagácie o 93 tis. € je veľa. Športoviská v meste si žiadajú
revitalizáciu. Vhodnejšie je peniaze použiť tam, ako na propagáciu. V rozpočte je uvedené, že
je navýšenie pre športové kluby o 50 tis. €. O aké športové kluby ide a ako budú fin.
prostriedky prerozdelené?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
50 tis. € je pre mládežnícky športové kluby. Bude im navýšený príspevok na ich činnosť aj
v súvislosti práve s európskym mestom športu. Ktorý klub a koľko bude o tom informovaná
mestská rada, v zmysle VZN.
Milan Potocký
Hovorím len o tom, aby sme tu nerobili Potemkinové dedinky. Ideme propagovať niečo za 93
tis. €. Choďte sa pozrieť pán primátor na Sídl. Stráňany pri vežiaku, je to parkovisko, už to nie
je ihrisko. Ihrisko pri V. ZŠ je v otrasnom stave. Tak isto je tom na Sídl. SNP. Za túto sumu by
sme zrekonštruovali tri ihriská, ale my radšej tieto peniaze dáme do marketingu a propagácie.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na mestskej rade sme hovorili, že sa pripraví koncepcia kedy a čo bude opravované na
športových a detských ihriskách.
Radovan Geci – fakt. poznámka
Nadviažeme na p. Cibereovú, že poďme spolu niečo kreatívne tvoriť. Je tu teraz jedinečná
príležitosť, nám dať možnosť niečo zlepšiť, ale celá táto rozprava je o tom, že nás zase
blokujete. Skúste aj nám dať možnosť niečo urobiť pre ľudí a spoločnými silami zlepšíme tie
športoviská. Toto je príležitosť aj pre vás.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Myslím si pán Geci, že za tie roky, čo sme tu, nie raz sme dokázali, že nám na športoviskách
záleží, že sme ich výrazne zlepšili. Málo ktoré, mesto ich má v takom stave ako my, čo ale
neznamená, že sú všetky ideálne. Teraz v tomto roku vnímame za dôležité a za potrebné, aby
sme mali aj viac prezentačných materiálov.
PhDr. Jana Cibereová – fakt. poznámka
Musím trošku odbočiť, za čo sa dopredu ospravedlňujem. Nedá mi aby som nezareagovala.
Vážim si vystúpenie poslancov Kaplana a Potockého, sú aktívni, majú rozumné návrhy
a vnímam ich aj ako aktívnych poslancov KSK. Chcem poznamenať, že ako krajská poslankyňa,
keď som pri programe o obnove krajiny dala návrh na zníženie propagácie z cca 160 tis. €, tak
obidvaja ma presviedčali v tom, že propagácia je naozaj nutná. Hovorím to preto, že ten
poslanec vystupuje inak keď je opozičný a inak keď je koaličný.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Reagujem na pána Doležala, keď si vezmeme cenu, za ktorú idete pozemky vykupovať a keď si
vezme, že ide o 40 000 m2 (informácia na MsR), tak neviem, kde ste sa dopracoval k sume 6,50
€/m2. Mne to vychádza na úroveň cca 8 €. Cena je relevantná z pohľadu súkromného vlastníka,
nevidím dôvod, prečo by nám to mali predávať nižšie. Ak by ste nám ukázali informáciu, že SPF
nám to výhodnejšie nevie poskytnúť, tak potom by som vám dal za pravdu, ale k tomu sme sa
nedopracovali. Klzisko by bola ďaleko väčšia propagácia ako akákoľvek iná, ktorá pôjde do
printovej alebo darčekovej formy.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Už sme o tom hovorili, máme to v materiáloch, aj touto témou sa budeme zaoberať. Teraz
považujeme za dôležitejšie to, aby sme mali dostatok týchto vecí, ktoré budeme potrebovať,
pretože vieme, koľko ľudí tu budeme mať, aké akcie sú pripravované.
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka
Dnes kvalitná orná pôda stojí 0,20 až 0,30 € za m2. V Žiline bolo umelo vybičovaná cena, boli
to skupiny, ktoré poskupovali pôdu.
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM
Nie sme v žiadnom rozpore čo sa týka identifikácie pozemkov a ich rozlohy a výmery. Otázka
na MsR bola aká je výmera, na ktorú som odpovedal cca 40 000 m2. Presná je 48 557 m2.
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Teším sa, že si to pozrú občania v televízii a urobia si racionálny a celkový záver z tejto diskusie.
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora
Vyznelo to tu, ako keby mesto neriešilo športovú infraštruktúru. Navrhli ste ľadovú plochu
v centre mesta. Chceme využiť európske mesto športu na získanie externých fin. prostriedkov
na revitalizáciu športovísk to znamená na – plaváreň, areál na I. ZŠ, výstavba hokejového
štadióna na V. ZŠ a podobne.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúci návrh poslanca
Radovana Geciho v tomto znení:
MsZ v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtového opatrenia č. 3 takto:
1. Upraviť navýšenie výdavkov pre organizačný odbor z 93 300 € na 58 300 €
2. Vytvoriť položku v bežných výdajoch rekreačná a športové služby 35 000 € na
zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy v centre mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č.30)
za: 10 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 12 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúci návrh poslanca
Mgr. Milana Kaplana v tomto znení:
MsZ v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtového opatrenia č.3 bodu 06.2.0 Rozvoj obcí takto:
Zrušenie odstavca nákup pozemkov navýšenie finančných prostriedkov o 158 000 € pre prvú
splátku na rozšírenie skládky TKO v lokalite Žabany a presunúť danú čiastku 158 000 €
z kapitálových výdavkov do rezervného fondu mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č.31)
za: 9 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený.
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 32 580 633 € na 32 854 854 €, zvýšenie o 274 221 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 29 100 671 € na 30 345 450 €, zvýšenie o 1 244 779 €
kapitálové príjmy sa zvyšujú z 2 504 391 € na 2 518 601 €, zvýšenie o 14 210 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 710 044 € na 3 579 044 €, zvýšenie o 869 000 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 440 891 € na 2 258 634 €, zvýšenie o
1 821 743 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 715 200 € na 3 718 595 €, zvýšenie o
3 395 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č.32)
za: 14 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 22

Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
- Návrh na zmenu rozpočtu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovania predkladám informáciu z rokovaní
komisie majetkovej z 18.2.2019, 25.3.2019 a 15.4.2019.
Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov,
vyhodnotenie súťaží na prenájom nebytových priestorov, analýza nebytových priestorov,
prerokovanie žiadostí na prenájom pozemkov, vyhodnotenie súťaží na prenájom pozemkov,
vecné bremená a iné majetkové záležitosti. Z rokovania komisie je návrh na 11 uznesení vo
veci vecných bremien, jedno uznesenie na predĺženie nájmu tepelného hospodárstva, jedno
uznesenie na zmenu nájomcu zimného štadióna z HK Dukla na HK Dukla Ingema, ako
pokračovateľa činnosti, jedno uznesenie na schválenie ceny prenájmu a uznesenie zaradenie
majetku do zoznamu majetku určeného na odpredaj.
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Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Chcem sa vyjadriť k dvom bodu materiálu. Bod 1.1 – odpredaj pásov zelene na Ul. kpt. Nálepku
JUDr. Dobranskému – zamietavé stanovisko. Nestotožňujem sa s týmto stanoviskom komisie
a vnímam postoj predstaviteľov mesta ako určitú šikanu voči konkrétnej osobe, ktorá je vo
viacerých sporoch s mestom. Takto si podporu podnikateľského sektora nepredstavujem a je
to aj neštandardný postup. Bavíme sa o pase zelene okolo budovy, ktorá v podstate ani nie je.
Bod 6.5. zámer spoločnosti O+J Invest s.r.o. Humenné o odkúpenie parkovísk a zelene pri
hoteli Družba. Tento pozemok už bol zaradený do majetku určeného na odpredaj. V tomto
smere by sme nemali pokračovať v rokovaní so žiadateľom o podmienkach odpredaja,
pretože mám takú informáciu, že hotel Družba bude pravdepodobne podľa pracovníkov
v realitnej sfére v budúcnosti ponúknutý na ďalší odpredaj. Nevidím dôvod prečo by sme mali
tento majetok odpredávať. Je potrebné vyčkať, eventuálne je tu možnosť ísť do priameho
prenájmu, ako sa zbaviť týchto parkovacích plôch, ktoré využívajú aj Michalovčania, vzhľadom
k tomu v akom stave je kostolné námestie.
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM
Čo sa týka bodu 1.1. Pri tejto problematike je dosť informácii, ktoré pojednávajú o iných
veciach, nie o vecných veciach. Jedná sa o priestor medzi chodníkom a objektom žiadateľa.
Komisia zvážila, že tento priestor nie je vhodné sa zbaviť z majetku mesta a pristúpiť
k odpredaju.
Čo sa týka bodu 6.5 – parkovisko a zeleň pri hoteli Družba. Stanovisko komisie bolo v duchu
rokovať s partnerom. Nie je zaujaté stanovisko o odpredaji.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán Doležal sami si odporujete, lebo tu zeleň máte odpredať podľa VZN. Ide tu čisto o osobný
spor. Pán Dobranský vyhral s vami viacero súdnych sporov a Mesto nerešpektuje opakovane
rozhodnutia súdu. Chcem poukázať aj na prednostu MsÚ, čítal som jeho odpovede na niektoré
veci.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Pán Doležal, viete také stanovisko, že komisia sa rozhodla, že ten pás nepredá bez
adekvátneho zdôvodnenia mi príde úplne prázdne. Má nato nejaký logický dôvod prečo
komisia k tomu zaujala také stanovisko?
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Na niektoré otázky sa odpovedať nedá. Pán Mgr. Kaplan je členom majetkovej komisie.
Komisia zaujala stanovisko aké tu bolo prezentované a vyjadruje ho hlasovaním.
Mgr. Ján Várady
Som tiež členom tejto komisie. Pán Dobranský bol prizvaný, ale nechali sme ho 30-40 min.
čakať, pretože komisia nebola oboznámená s jeho listom, ale jeho list bol zaslaný každému
poslancovi. Mali sme dosť času ho naštudovať a nie hádať sa, či bude na komisiu prizvaný,
alebo nie. Prešla ho trpezlivosť a odišiel.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tieto otázky patria na komisiu.
Mgr. Milana Kaplan – fakt. poznámka
Reagujem na zástupcu prednostu, snažím sa viesť diskusiu v rozumnom duchu a dospieť
k nejakému záveru. Väčšina rozumne uvažujúcich ľudí, ak robí nejaké rozhodnutie, tak si ho aj
vie zdôvodniť. Keď vy robíte rozhodnutia len tak, a nad nimi ani nerozmýšľate tak to je váš
problém. Väčšina rozhodnutí by mala byť zdôvodnených. Viem prečo a začo hlasujem. Viem si
to zdôvodniť. Myslím si, že aj väčšina poslancov by mala tak uvažovať. Ale vo vašom ponímaní
je to tak, že zahlasujem a nerozmýšľam nad tým? Tak mi to vychádza. To, že sa komisia na
niečom uzniesla, to neznamená, že ja s tým musím súhlasiť. Ja som za to nehlasoval.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Som členom majetkovej komisie, ale bohužiaľ nebol som prítomný. Pán Dorič, je to ponižujúce
ako sa vy správate, ako vy jednáte s ľuďmi. Vám je etický kódex cudzí. Bez argumentácie niečo
poviete len tak, nemáte argumenty. Používate pri svojej práci svojvôľu. Komunálnu politiku
ste presunuli do kancelárií primátora a prednostu.
Milan Potocký
Dotknem sa tak isto spoločnosti O+J Invest, s.r.o. som proti odpredaju pozemkov, pretože
v minulých rokoch Mesto predalo viacero kľúčových parkovísk v meste, ktoré sa nachádzajú
v centre mesta. Nemáme v podstate už dosah na riešenie parkovacej politiky v meste. Ak by
sa predali ďalšie parkoviská, bol by to veľký problém. Jednoznačne som proti odpredaju,
môžeme ísť do prenájmu, v tom problém nevidím. Za kľúčový považujem aj bod 1.3 prenájom
tepelného hospodárstva pre Domspráv s.r.o. Michalovce na 15 rokov. Tento bod mi pripadá
ako povrchne pripravený, pretože tepelné hospodárstvo je v každej samospráve zlatým
vajcom. Bez obchodnej verejnej súťaže ideme prenajať tepelné hospodárstvo jednej firme, na
druhej strane je vypísaná VOS na pár metrov štvorcových. Prečo nebola vyhlásená VOS na
prenájom tepelného hospodárstva? Je ponuka Domspráv s.r.o tá najlepšia ponuka? Ako sa
máme rozhodnúť? Mesto neprišlo so žiadnymi inými alternatívami. Je ponuka Domspráv s.r.o.
ta najefektívnejšia?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Domspráv s.r.o nie je spoločnosť neznáma. V istom časom období sme aj súťaž pripravovali,
oslovili sme externé firmy, lebo ide o náročnú súťaž, nejde tu o bežný prenájom. To čo nám
bolo ponúknuté, tie riešenia, ktoré boli odporúčané touto spoločnosťou sme vyhodnotili ako
niečo, čo by nemuselo byť pre mesto dobré. Jedná z možností bola koncesia, čo sa nám zdalo
nevhodné. Spoločnosť Domspráv s.r.o. nás oslovila, že chce v tomto smere naďalej fungovať.
Niekoľko krát sa to predlžovalo, teraz je tu návrh komisie predlžiť zmluvu na 5 rokov, MsR
odporučila na 10 rokov, žiadateľ navrhol 15 rokov.
Radovan Geci
Rád by som sa vyjadril k štyrom bodom materiálu.
Bod 1. – žiadosť JUDr. Dobranského. Mne je jedno o aké meno ide, najdôležitejšie je, zlepšovať
podnikateľské prostredie. Nevidím dôvod brániť takému zámeru.
8.2 Občianske združenie Zuzulienka, ktoré požiadalo o odpredaj pozemkov. Dnes sme sa tu
bavili o tom, že budeme investovať peniaze do MŠ na Ul. mlynskej, beriem to, je to dôležité
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a má to význam. Na druhej strane tu máme MŠ, ktorá nebude vyrábať náklady, ale príjmy.
Dokáže zaplatiť za pozemok, nevidím dôvod prečo to neodpredať. Ide o súkromnú investíciu
do našich detí.
Bod 6.3 Slovak Telekom - je to jednoduché vecné bremeno. Slovak Telekom je u nás
významná spoločnosť, ktorá zásadným spôsobom zasahuje do kvality prostredia
v Michalovciach. Veľmi jednoduchým spôsobom chcete rozdávať vecné bremená pre túto
spoločnosť. Navrhujem prijať VZN alebo iné opatrenie, ktoré by prikazovalo tejto spoločnosti,
keď chce vecné bremená dávať, aby v tej istej časti demontovala všetky nadzemné káble, aby
sme sa trošku pohli, pretože táto spoločnosť za sebou zanecháva nelegálne čierne stavby.
Bod 6.5. O+J Invest, s.r.o. – predať takto kľúčový pozemok v centre mesta je veľká chyba.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pozemok je mesta a spoločnosť sa snaží, aby aj stavba bola na ich pozemku. Nič ešte nie je
rozhodnuté, bolo rokovanie. Pokiaľ zastupiteľstvo schváli predaj bude predaj, pokiaľ neschváli
nebude. O OZ Zuzulienka sa hovorilo už na predchádzajúcom zastupiteľstve. Ohľadom vecných
bremien máme prijaté VZN.
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka
Pri spoločnosti Domspráv s.r.o., z čoho vychádza ročné nájomné? Kopíruje nájomné infláciu?
Spoločnosť považujem za veľmi serióznu a svoju prácu si robia veľmi dobre.
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM
Ročné nájomné vychádza predovšetkým z toho, aby pokrylo odpisy to je jedna zložka a druhá
zložka je nad rámec týchto odpisov.
Mgr. Ján Várady
Bod 1.1 – na komisii bolo argumentované, že ešte nemáme znalecké posudky na tieto
pozemky. Sú už určené ceny v danej lokalite?
Bod 6.5 O+J Invest s.r.o. – je potrebné počkať s predajom, možno bude nový majiteľ, ale
najlepšie bude, ak to ostane v majetku mesta.
- Predĺženie nájomnej zmluvy Domspráv s.r.o. Zo zisku sme od roku 1996 dali do
rozpočtu 1 800 tis. €, čo na rok vychádza 78 tis. €. Nie je to veľa, Domspráv s.r.o. má
miliónové zisky na našich občanov.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
Správu z rokovania Komisie na prenájom majetku a Majetkovej komisie.
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Hlasovanie
(hlasovanie č.33)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí
(NN elektrickej prípojky) na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra:
 C-KN p.č. 1702/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 5886/22, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 9540/3, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 5833/3, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 9552/1, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany,
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca
304 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: „Michalovce, Narcisová, BD-rozšírenie NN“, ktoré budú slúžiť pre
napájanie novostavby bytového domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č.
1700/244, k.ú. Stráňany, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.
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 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).

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.34)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (VN elektrickej prípojky) na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok registra:
 C-KN p.č. 1196/2, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 1196/1, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 1806/1, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 927, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 928, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 929, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 C-KN p.č. 1555/4, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 9414/2, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany,
 E-KN p.č. 3762, evidovanej na LV 6894, k.ú. Stráňany,
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke VN elektrickej
prípojky – cca 155 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: „Michalovce – Psychiatrická nemocnica“, ktoré budú
slúžiť pre napájanie areálu psychiatrickej nemocnice nachádzajúcom sa na parcele
registra C-KN p.č. 1556/2, k.ú. Stráňany, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská č. 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
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 VN elektrickej prípojky, alebo jej častí).

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.35)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky) na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
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pozemok registra C-KN p.č.1838/1, k.ú. Michalovce, vedený na LV 5157, k.ú. Michalovce,
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 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, ktoré budú slúžiť
pre pripojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN
p.č.1838/550 a parcele registra C-KN p.č.1838/551, k.ú. Michalovce, s Petrom Ivanovom
a Alicou Ivanovovou, Laškovce 9, 072 01 Laškovce, 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 kanalizačnej prípojky, alebo jej častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.36)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zaradenie do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
− v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok evidovaný Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5843, a to:
 na Ul. topolianskej E-KN p.č. 1012, druh pozemku orná pôda, výmera 2 122 m2 .
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok evidovaný
Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:


na nároží Ul. Markuša a Ul. duklianskej pozemok C-KN p.č. 2859/9, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 86 m2.

Hlasovanie
(hlasovanie č.37)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
Primátor konštatoval, že bod 2.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
vodovodnej prípojky s dvoma vodomernými šachtami, kanalizačnej prípojky s jednou
kanalizačnou šachtou a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 3154/1,
evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce a pozemok registra E-KN p.č. 1648/2, evidovaný na LV
5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej
prípojky cca - 24,5 m, kanalizačnej prípojky cca – 13,5 m a elektrickej NN prípojky cca – 88 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 ZMRZLINA“, ktoré budú slúžiť pre napojenie prevádzky zmrzliny, ktorá bude
umiestnená na parcele registra C-KN p.č. 3154/1, k.ú. Michalovce s Alim Kamberovičom,
Okružná 1309/110, 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 inžinierskych sietí, alebo ich častí).

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.38)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9381/1, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 133 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:
„MICHALOVCE -AUTOUMÝVARKA“, ktoré budú slúžiť pre napojenie areálu autoumyvárky
umiestnenej na parcele registra C-KN p.č. 4923/46, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou KAMIOR
s.r.o., Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 448 57 209, 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
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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 časti).
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.39)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.40)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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.
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.41)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
prenájom priestoru v kábelovode pre pripokládku káblového distribučného systému
v centrálnej mestskej zóne na dobu neurčitú, predložený spoločnosťou UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o., za cenu min. 500,- €/rok .
Hlasovanie
(hlasovanie č.42)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.43)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.10 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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).

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.44)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.11 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

69

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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 CKN 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).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.45)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.12 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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,
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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).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.46)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.13 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.47)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.14 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 5322, evidovaný na LV 5157,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej
prípojky cca - 6 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: „Prístavba a rekonštrukcia rodinného domu Ul. gen. Petrova 4,
Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie rodinného domu stojaceho na parcele registra
C-KN p.č. 2555/2, k.ú. Michalovce, s Mgr. Miroslavou Ličkovou, J. Hollého 111, 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 inžinierskych sietí, kanalizačnej prípojky, alebo jej častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.48)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod 2.15 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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:
72

•

pozemok registra E-KN na Ul. severnej:
 p.č. 5819/3, druh pozemku orná pôda, výmera 2938 m2.

Hlasovanie
(hlasovanie č.49)
za: 13 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 9 poslanci
Primátor konštatoval, že bod 2.16 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.50)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
Primátor konštatoval, že bod 3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
BOD č. 23

Majetkovoprávne záležitosti
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
- Návrh na zmenu rozpočtu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovania predkladáme majetkovoprávne
záležitosti v jednotlivých častiach.
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na
Ul. Masarykovej v Michalovciach.

2.

Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. verbovčík v Michalovciach.

3.

Vyhodnotenie priameho
v Michalovciach.

4.

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa na
Ul. margarétovej v Michalovciach za účelom zriadenia komunikácie.

5.

Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.

predaja

pozemkov
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nachádzajúcich

sa

na

Ul.

Kuzmányho

6.

Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul. okružnej
v Michalovciach.

7.

Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul. topolianskej
v Michalovciach.

8.

Odpredaj pozemkov zastavaných bytovým domom na Ul. nad Laborcom súp. č. 1770, Michalovce.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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.

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.51)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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. 4535322174

221/2016, zo dňa 12.9.2016, pre Mgr. Mariannu Maruničovú, Klokočov č. 78, 072 36 Kaluža,
za kúpnu cenu vo výške 52 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.52)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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. 14328810-28/2018, 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
− 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.

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.53)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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
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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.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.54)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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.

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.55)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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,
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− 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.
Hlasovanie
(hlasovanie č.56)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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.
−
Hlasovanie
(hlasovanie č.57)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
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,
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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
Podiel Vchod Posch.

Číslo
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
2. r. Moflárová
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

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
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Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel Vchod Posch.

Číslo
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

Poznámka

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

1/1

6

6.

49

2611 /627016

16,11

Nový
vlastník

Ľubica Gregušová
r. Granatírová
7. Nad Laborcom
1770/6
Michalovce

1/1

6

9.

30

7027 /627016

43,36

Nový
vlastník

25086 /627016

154,66

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.58)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod I.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

Ruší
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.
Hlasovanie
(hlasovanie č.59)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 – 5, 8.
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: rok 2019
Hlasovanie
(hlasovanie č.60)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že bod III. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 24
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ a Redakčnej rady novín
Michalovčan na II. polrok 2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
- Návrh na zmenu rozpočtu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta
Vážené mestské zastupiteľstvo na rokovanie predkladáme návrh plánu rokovaní MsR, MsZ,
komisií MsZ a Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2019. Materiál bol spracovaný
na základe predložených podkladov od jednotlivých vedúcich a predsedov komisií pri MsZ.
Rozprava
Mgr. Milan Kaplan
Ako som už avizoval, pri správe TaZS mesta Michalovce, mám tri doplňujúce návrhy na
doplnenie plánu zastupiteľstva na II. polrok 2019, konkrétne sa jedná o augustové
zastupiteľstvo.
Doplnenie plánu rokovania MsZ Michalovce na II. polrok 2019 – august 2019:
1. Správa o hospodárení spoločnosti FIN M.O.S. a.s. od vstupu mesta do akciovej spoločnosti
s vyčíslením výšky investícií spol. FIN.M.O.S. v meste Michalovce na rekonštrukciu
verejného osvetlenia a tiež vyčíslenie zostatkovej hodnoty v roku 2018.
2. Doplnenie programu rokovaní MsZ na II. polrok 2019 – august 2019 o správu hospodárenie
spoločnosti SMM s.r.o. Michalovce
3. Doplnenie programu rokovaní MsZ na II. polrok 2019 – august 2019 o správu komisie
ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú predloží
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predseda komisie.
Dôvod: mimoriadne okolností, ktoré vedú k tomu, aby sme ich predložili do zastupiteľstva
a aby sa mohlo začať konanie voči poslancom, ktorí si nesplnili v zákonnej lehote svoje
zákonné povinnosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka prvých dvoch návrhov, tam kde sme 100 % akcionárom, či už ide o SMM s.r.o.,
alebo TV Mistral s.r.o. nie je problém, bude predložené stručné vyhodnotenie
hospodárenia týchto spoločností. Toto bolo aj plánované.
V spoločnosti FIN M.O.S. sa teraz pripravuje valné zhromaždenie. Tu ale nemôžeme
potvrdiť, že toto bude predmetom rokovania, nakoľko mesto je len jedným z akcionárov.
Vy pán poslanec môžete toto navrhnúť, poslanci to môžu odsúhlasiť, ale ja to neviem za
garantovať.
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka
Pán primátor, ako člen dozornej rady FIN M.O.S. môžete predložiť aspoň informatívnu
správu pre poslancov. Neustále sú tu dohody a otázky o verejnom osvetlení, čo je v správe
mesta, čo má zabezpečiť FIN.M.O.S., čo majú zabezpečiť TaZS mesta Michalovce. Vnímam
to ako také vyhýbanie sa tejto téme. Bude to prínosná informácia pre poslancov mesta,
aby vedeli o čom to verejné osvetlenie je a v akom stave je.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nemôžem toto za garantovať, ale môžem vašu požiadavku predniesť predstavenstvu
spoločnosti FIN M.O.S.. Ako člen dozornej rady určite o tom nemôžem informovať.
Milan Potocký – fakt. poznámka
Pokiaľ nepríde nikto zo spoločnosti FIN M.O.S., bolo by dobré, aby bola predložená správa
z pohľadu spoločnosti mesta, aké sú náklady, koľko verejných osvetlení bolo
zrekonštruovaných, dokedy budeme splácať akcie, koľko bolo splatených.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Z pohľadu mesta, toto sa dá zabezpečiť.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol pozmeňujúce návrhy
predložené Mgr. Milanom Kaplanom v znení:
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Doplnenie plánu rokovania MsZ Michalovce na II. polrok 2019 – august 2019:
Doplnenie programu rokovaní MsZ na II. polrok 2019 – august 2019 o správu komisie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú predloží predseda komisie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.61)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh tak ako bol predložený, bol schválený.
Doplnenie plánu rokovania MsZ Michalovce na II. polrok 2019 – august 2019:
Správa o hospodárení spoločnosti FIN M.O.S. a. s. od vstupu mesta do akciovej spoločnosti
s vyčíslením výšky investícií spol. FIN M.O.S. v meste Michalovce na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a tiež vyčíslenie zostatkovej hodnoty v roku 2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.62)
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 11 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh tak ako bol predložený, nebol schválený.
Doplnenie plánu rokovania MsZ Michalovce na II. polrok 2019 – august 2019:
Doplnenie programu rokovaní MsZ na II. polrok 2019 – august 2019 o správu hospodárenie
spoločnosti SMM s.r.o. Michalovce a TV Mistral s.r.o. Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.63)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh tak ako bol predložený, bol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
a) doplnenie plánu rokovania MsZ Michalovce na II. polrok 2019 – mesiac august 2019 o:
- správa o hospodárení SMM s.r.o. Michalovce a TV Mistral s.r.o. Michalovce
- správa Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
ktorú predloží predseda komisie.
b) Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2019
b) Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2019, s doplnkami
c) Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2019
d) Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2019
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Hlasovanie
(hlasovanie č.64)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 25
Interpelácie
Ing. Filip Kaľavský
1. Aké sú ročné náklady za vývoz odpadu z rómskej osady na Ul. gerbovej
v Michalovciach?
2. Akým spôsobom je vyriešená vodovodná prípojka k danej rómskej osade a kto platí
vodu, ktorú spotrebovávajú obyvatelia osady?
Mgr. Milan Kaplan
1. Vážený pán primátor, na svetelnej križovatke medzi Sobraneckou cestou a Ul.
kapušianskou opakovane dochádza k výpadkom svetelnej signalizácie na semaforoch,
čo spôsobuje najmä v čase rannej špičky vážne narušenie plynulosti cestnej premávky
najmä v smere z Kapušianskej ulice smerom do mesta.
Chcem vás preto v danej veci interpelovať, či mesto v tejto veci zabezpečí nápravu
a pravidelnú funkčnosť svetelnej signalizácie.
2. Vážený pán primátor, oficiálne webová stránka mesta Michalovce disponuje sekciou
s názvom Otázky, odpovede a podnety obyvateľov. V danej sekcii však nebol
zverejnený žiaden podnet ani otázka od občanov od januára 2017. Chcem vás preto
v tejto veci interpelovať, z akého dôvodu mesto Michalovce nezverejňuje tieto
informácie na svojej webovej stránke tak, ako tomu bolo v minulosti?
3. Vážený pán primátor, po presune autobusovej stanice ešte v roku 2014 a uzavretí
kostolného námestia od roku 2016, obyvatelia mesta Michaloviec stále čakajú na
sľubovanú oddychovú zónu, ktorá by mala v danej lokalite stáť. Nakoľko v týchto dňoch
začala II. etapa rekonštrukcie Zemplínskeho múzea, ktoré by sa po jej dokončení malo
ešte v tomto roku sprístupniť verejnosti, je aktuálny stav kostolného námestia
znepokojujúci a komplikujúci život nielen obyvateľom mesta Michalovce, ale aj
budúcim návštevníkom Zemplínskeho múzea.
Chcem vás preto v tejto veci interpelovať, v akom časovom horizonte vidíte reálnu
možnosť začiatku výstavby oddychovej zóny v tejto lokalite? Z akých zdrojov plánuje
mesto Michalovce financovať výstavbu v danej oddychovej zóny?
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MUDr. Dušan Goda
1. Interpelujem za vrcholne nespokojných občanov Sídl. východ, čo sa týka realizácie
výstavby detských ihrísk a to konkrétne detského ihriská (Ul. moldavská – zakarpatská)
v medzi blokových priestoroch. Toto detské ihrisko nespĺňa ani základné, estetické,
funkčné a praktické parametre. Od zhotoviteľa žiadajú okamžitú nápravu
katastrofálnych nedostatkov, ktoré vznikli pri realizácii tohto „diela“. V podstate
reklamáciu nedostatkov a bezpečnostné sfunkčnenie tohto detského ihriska.
2. Interpelujem za seba. V zmysle rokovacieho poriadku MsZ Michalovce čl. 5.3.2 som
26.4.2019 podal osobne viceprimátorovi (Ing. Sokologorský) moje požiadavky
v štyroch bodoch na Ing. Annu Mrázovú, vedúcu odboru výstavby, ŽPaMR. Žiadam
vedenie mesta o logickú – serióznu odpoveď na otázku: Prečo som doposiaľ
(14.5.2019) nedostal žiadnu odpoveď a prečo mi nebolo sprostredkované pracovné
stretnutie s p. Ing. Mrázovou? Zároveň žiadam o plnohodnotné a vyčerpávajúce
odpovede na moje požiadavky (otázky).
Mgr. Anna Berešová
1. Vážený pán primátor, v Programe rozvoja mesta Michalovce na r. 2019-2022 v časti
životné prostredie je napísané pokračovať v budovaní uzatvárateľných prístreškov pre
smetné nádoby na sídliskách. Tieto prístrešky sa vybudovali na niektorých uliciach na
Sídl. východ, no obyvatelia z ďalších ulíc, kde ešte tieto prístrešky nie sú vybudované
sa pýtajú, či má mesto v pláne ich v čo najkratšom období dobudovať, pretože vznikla
situácia, že smetné nádoby, ktoré zostali bez prístreškov na Sídl. východ sú teraz
častejšie navštevované neprispôsobivými obyvateľmi a tým vzniká v okolí smetných
nádob väčší neporiadok a znečistenie.
2. Vážený pán primátor, opakovane sa objavujú podnety od občanov mesta Michalovce,
konkrétne zo Sídl. východ v otázke bezpečnosti a poriadku v lokalite na Hollého ulici
pred OD Idea, kde často dochádza k verbálnym a agresívnym útokom zo strany
neprispôsobivých občanov zväčša z rómskej komunity voči obyvateľom, ktorí touto
lokalitou prechádzajú aj s deťmi, alebo nakupujú v OD Idea. Títo agresori sú často pod
vplyvom alkoholu a tiež znečisťujú danú lokalitu najmä pred OD. Chcem vás preto
v tejto veci interpelovať, či mestská polícia neplánuje zvýšiť frekvenciu vysielania
motorizovaných, ale aj peších hliadok do tejto lokality? Disponuje mestská polícia
kamerovým systémom v tejto lokalite?
3. Vážený pán primátor, obrátila sa na mňa riaditeľka MŠ z Ul. leningradskej s prosbou, či
vie mesto respektíve TaZS mesta zabezpečiť častejšie čistenie chodníkov v blízkosti
škôlky a tiež zber odpadov, nakoľko v tejto lokalite dochádza k ich častejšiemu
znečisteniu v dôsledku prechádzania touto lokalitou obyvateľmi z časti Angi Mlyn.
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Mgr. Erika Šimková
1. Obyvatelia z ulíc Topolianskej, Letnej a Jarnej ma systematicky žiadajú o urýchlenie
začatia riešenia problému, ktorý vznikol v interiéri v Dome smútku na Ul. letnej,
v dôsledku zatekania strechy nad vchodovými dverami z dvoch strán. Zároveň žiadam
o výrub suchého stromu na cintoríne, ktorý môže ohroziť bezpečnosť ľudí. Prikladám
fotodokumentáciu a prosím TaZS mesta Michalovce, aby odstránili tento problém.
2. Obyvatelia Ul. topolianskej poukazujú na problém na verejnom priestranstve pred
domom č. 141 na prehustený borovicový porast. Bolo by potrebné urobiť prerezávku
stromov. Prikladám fotodokumentáciu a žiadam TaZS mesta Michalovce, aby odstránili
tento problém.
3. Obyvatelia ulíc Topolianskej, Jarnej a Letnej opäť žiadajú o prejednanie už dlhodobého
problému, ktorý sa týka streľby, ktorá sa pravidelne vykonáva každú nedeľu na strelnici
za záhradkárskou osadou. Poukazujem na tento problém, ktorý bol už viac-krát
v minulosti riešený, no neúspešne. Dokonca prevádzkovatelia strelnice ubezpečili
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Michalovce, že zjednajú nápravu tak, aby
v nedeľu bola streľba pozastavená, čo sa však do dnešného dňa nestalo. Podotýkam,
že obyvatelia nie sú za úplne pozastavenie streľby, len obmedzenie streľby v nedeľu
z ťažkých guľových zbraní, ktorú počuť veľmi ďaleko a šikanujú tak hlukom občanov.
Prosím mesto Michalovce o pomoc a súčinnosť pri riešení dlhodobého problému.
4. Podľa VZN č. 179 je prevádzkovateľom cintorínov na ulici Topolianskej, Letnej,
Močarianskej a Kapušianskej mesto Michalovce. Poukazujem na problém, v ktorom
prevádzkovateľ je povinný okrem iných vecí starať sa aj o zeleň nachádzajúcu sa na
pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby, ktorá sa však nevykonáva pravidelne.
Preto navrhujeme riešenie:
a) Máme dôchodcu, ktorý je ochotný pravidelne vykonávať túto údržbu za určitú
sumu.
b) Je potrebné, aby mesto Michalovce zabezpečilo pracovné zariadenie na výkon
tejto činnosti.
c) Takéto riešenie navrhli aj obyvatelia na Ul. močarianskej.
Žiadame mesto Michalovce o vyriešenie problému.

Radovan Geci
Obyvatelia sa sťažujú na spôsob kosenia trávnika, keďže sa poškodzujú korienky pri kosení
a vznikajú prázdne plochy bez trávnatého porastu. Žiadam poučiť zamestnancov TaZS mesta
Michalovce, aby k tomu nedochádzalo a zaškoliť ich o správnom spôsobe kosenia
s krovinorezom.
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Písomné interpelácie predložili:
Mgr. Ján Várady
1. Oslovil ma občan mesta p. J. Varga, bývajúci na Ul. močarianskej, ktorý ma upozornil
aj v mene ďalších občanov z tejto lokality, že počas rekonštrukcie chodníka po
rozkopávkach plynu ostali naďalej v telese chodníka prekážky a bezpečnosť chodcov
ohrozujúce prekážky, ako najmä staré telefónne drevené stĺpy, hydranty aj značky.
Mamičky s kočíkmi majú často problém tieto prekážky obísť. Tiež s týmito prekážkami
majú problém cyklisti, kolobežkári aj vozičkári. Občania tejto lokality žiadajú
o odstránenie, resp. preloženie týchto prekážok.
2. Občania Ulíc moskovská, užhorodská, moldavská, uralská nie sú spokojní so súčasným
stavom zrekonštruovaných detských ihrísk, lebo stále vyzerajú aj fungujú ako
nedokončené. Boli odmontované niektoré prvky ako kolotoče a hojdačky, ktoré neboli
adekvátne nahradené. Taktiež z hygienických dôvodov boli zrušené pieskoviská, ale
neboli pod detskými šmýkačkami inštalované bezpečné dopadiská (dopadové plochy
s elastickými vrstvami). Ak to však bolo možné inde, ako napr. na Nám. osloboditeľov
aj na Nám. slobody, občania Sídl. východ, ich deti a vnúčatá nie sú len druhotriednymi
obyvateľmi bytových domov, ale požadujú kvalitnú a bezpečnú infraštruktúru aj
v iných oblastiach.
3. Občania Sídl. východ sa pýtajú kompetentných orgánov, prečo príslušníci mestskej
polície nemôžu finančne pokutovať tzv. „psíčkarov“, ktorí pravidelne venčia psov na
plochách verejnej zelene, ale aj na chodníkoch, parkoviskách, ba drzo si to dovolia aj
na detských ihriskách. Zväčša týchto recidivistov len napomínajú, lebo ihriská nie sú
označené a ani skolaudované. Je to naozaj tak?
4. Interpelujem Ing. J. Doležala ako vedúceho odboru hospodárenia s majetkom mesta,
keďže v diskusii na ostatnom MsZ v bode rokovania č. 22 – prenájom majetku, vecné
bremená a iné majetkové záležitosti ohľadom listu JUDr. Dobranského mi nebolo
priamo odpovedané na otázku, či už sú urobené znalecké odhady pozemku na Ul. kpt.
Nálepku a či už sú podchytené v cenovej mape mesta Michalovce.
Mgr. Marián Sabovčík
1. Po svojpomocnom vyprataní zadnej cesty na cintorín v Močaranoch členmi
a sympatizantmi občianskeho združenia Močarany, dochádza aj naďalej
k znečisťovaniu tohto priestoru. Taktiež sa v okolí tejto cesty zdržiavajú podozrivé
osoby najmä v podvečerných a večerných hodinách. Na základe uvedeného sa preto
pýtam, či mestská polícia by mohla túto oblasť pravidelne hliadkovať?
2. Na jar tohto roka začala revitalizácia chodníka na Močarianskej ulici. Po dokončení
úseku smerom od centra po ľavej strane až po križovatku Močarianska – Krásnovská sa

86

s prácami prestalo. Pýtam sa preto mesta Michalovce, kedy sa začne pokračovanie
revitalizácie chodníka na Močarianskej ulici a kedy je určený termín skončenia prác.
3. Občianske združenie Močarany ma listom oslovilo s požiadavkou o opätovné osadenie
krytej čakárne MHD na pôvodne miesto. Pýtam sa preto, kedy a ako dôjde k vyriešeniu
danej požiadavky OZ – Močarany a obyvateľov v tejto lokalite?
4. Cintorín na Kapušianskej ulici ako jediný nemá vlastný dom smútku, ak neberieme do
úvahy nový cintorín, kde sa však výstavba domu smútku plánuje. Na cintoríne na
hlavnej uličke nie je spevnená plocha pomedzi hroby a hlavne v daždivom alebo
zimnom období je následne tento terén veľmi náročný, pod močený a robia sa koľaje.
Takýto stav potom nepôsobí veľmi dôstojne na tomto pietnom mieste. Na cintoríne
nie sú lavičky, čo by ocenili hlavne ľudia vo vyššom veku. Pýtam sa preto, je v silách
mesta alebo TaZS tento nie celkom ideálny stav napraviť aspoň čiastočne?
RNDr. Daniela Barkasi,PhD.
1. Obrátili sa na mňa obyvatelia z 1. volebného obvodu s prosbou o opravu spojovacieho
chodníka medzi Nábrežím J.M. Hurbana a Ul. M.I. Kutuzova a spojovacieho chodníka
medzi Nábr. J.M. Hurbana a Ul. československej armády. Je možné realizovať
v dohľadnej dobe opravu týchto spojovacích chodníkov?
2. Obyvatelia Ul. Masarykovej sa na mňa obrátili s prosbou o opravu schodov na Ul. prof.
Hlaváča pri obytnom dome č. 50 Ul. Masarykovej. Schody vedú z chodníka na cestu
a sú vo veľmi zlom stave už dlhšiu, najmä pre starších ľudí môžu predstavovať
nebezpečenstvo pádu. Je možné zrealizovať túto opravu?
3. Vzhľadom na výskyt výtlkov na ceste na Ul. prof. Hlaváča sa pýtam či je možná ich
oprava v blízkej dobe?
MUDr. Iveta Jasovská
1. Chcela by som sa spýtať v mene občanov IBV Stráňany, ktorí má oslovili, či by nemohla
byť nainštalovaná lampa pouličného osvetlenia na Partizánskej ulici medzi domom č.
83 a nárožím ulíc Partizánskej a Lipovej. Tento pomerne dlhý úsek cesty je
nedostatočne osvetlený.
2. Občania IBV Stráňany ma oslovili s požiadavkou posilnenia spojov MHD počas sobôt,
nedieľ a štátnych sviatkov na tomto sídlisku. Preto sa pýtam, či je možné naplánovať
trasu linky MHD tak, aby príslušný autobus mal zastávky na uliciach Široká, Fándlyho,
Urxa na IBV Stráňany ráno o 7.15 hod. s tým, aby trasa pokračovala smerom na hotel
Družba, Hollého ulica, Špitálska ulica, železničná stanica a späť o 13.50 hod.
z východzej zastávky železničná stanica.
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3. Pýtam sa, či je možné zriadiť novú linku MHD s cieľovou stanicou nový mestský cintorín
na konci Partizánskej ulice. Nový mestský cintorín je totiž v prevádzke a zatiaľ nie je
dostupný MHD.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vážení poslanci, na vaše interpelácie dostanete písomné odpovede.

BOD č. 26
Štvrťhodina pre občanov
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súvislosti s týmto bodom požiadala o vystúpenie Mgr. Mária Podstavská k problematike
uvádzanej v liste poslancom z 2.4.2019.
Mgr. Mária Podstavská
V prvom rade chcem povedať, že sa teším, že sa čiastočne zmenilo zloženie mestského
zastupiteľstva. Nesedia v ňom len poslanci, ktorí má ignorujú ako občana, ako nulu. V minulom
volebnom období som sa doporučenou žiadosťou obrátila na všetkých poslancov za volebný
obvod o stanovisko k žiadosti o uplatnenie zákona č. 138/1991 – prípad hodný osobitného
zreteľa. Od žiadneho z nich som nedostala odpoveď počas celých štyroch rokov. Taká bola ich
práca pre občana, ktorý je neklientelistický a nekorumpuje. Taká bola ich práca celých 20
rokov, resp. od nároku na náhradný pozemok a nenávratnú pôžičku. Dvadsať rokov
sofistikovaných dôvodov, prečo si zákon č.138/1991 nemôžem uplatniť. V znení zákona sa
nikde nehovorí, že ja som z neho vylúčená. Dvadsať rokov som tu diskriminovaná, zavádzaná
a všetkým poslancom to po celý čas vyhovuje. Naopak, všetci čušia, keď pán Dorič verejne
pred MsZ a obyvateľmi mesta zavádza, čo znamená podvádza, čo už je trestný čin, že pozemok
nie je môj, ale mojich rodičov. Urobil to až v čase, keď som zo zastupiteľstva odišla a nemohla
som sa brániť. Všetci čušali celé štyri roky. Za dvadsať rokov neukázali občanom mesta svoju
morálnu tvár a to, ako to prikazuje zákon č. 138. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
môžu rozhodnúť len oni. Pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer musí byť 15 dní
pred schvaľovaním na úradnej tabuli a na internetovej stránke. To pre kontrolu občanmi
i občianskej decentralizovanej spoločnosti. Zámer i prevod schvaľuje mestské zastupiteľstvo
uznesením. O mojej žiadosti celých dvadsať rokov nerozhodovali poslanci, ale primátori
a neexistujú žiadne uznesenia zo žiadnych poradných orgánov, aby tieto vydali stanovisko
súhlasné, alebo nesúhlasné. Nečakám ani teraz, že stanovisko mestského zastupiteľstva bude
pre mňa pozitívne, lebo väčšinu v ňom tvoria poslanci, ktorí sú v ňom už dvadsať rokov. Trvám
však na uplatnením zákona č. 138/1991 aj pre mňa. Mám dosť diskriminácie, podvodov,
okrádania o zákonné právo. S mojim stanoviskom súhlasil aj právnik ústavného súdu citujem:
Mám morálne právo odkúpiť si pozemok späť za vyhláškovú cenu. Pán Rončák odborník pre
samosprávu sa vyjadril o rovnakej možnosti uplatnenia zákona, ako v iných prípadoch, len
o tom musia rozhodnúť poslanci, ak majú pocit, že je to nespravodlivé. Rovnako i pán Lipšic
má takéto stanovisko, na ktorého som sa obrátila o radu a pomoc. Stanoviska by mali byť
nielen zákonné, ale aj spravodlivé. To preto stoja dobré mravy nad zákonom. Verejná mienka
je na mojej strane, ale pán primátor velí ďalej, tak ako mi to povedala grófka Rošková, keď
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som ju ako poslankyňu NR požiadala o pomoc. „Tak musí byť ako pán primátor povie“. Trvám
na tom, aby sa o mojej žiadosti hlasovalo, aby poslanci ukázali svoju morálnu tvár občanovi,
aby robili podľa zákona č. 138, lebo pocit krivdy a diskriminácie vo mne ostáva, keď mestské
zastupiteľstvo odklepne miliardárskej spoločnosti prenájom priestorov pre zdravotné účely za
1,- € do skončenia sveta. Poslancovi Berdymu odsúhlasia predaj pozemku na tej istej ulici, ako
je môj pozemok. Pričom počas mandátu sa to poslancom zakazuje. Za cenu garáže predávajú
rodinný dom aj s pozemkom na IBV. Záhradkárom bez mena predávajú pozemky bez ceny. To
všetko sa deje bez uvedenia jediného a akéhokoľvek dôvodu hodného osobitného zreteľa. To
je len zlomok prípadov, kde sa uplatňuje zákon č. 138/1991, ktoré som si všimla len náhodou
a zákon to vyslovene prikazuje. Pýtam sa teda, čo je na tom zákone, keď základná podmienka
zákona nie je splnená. To je vaša pandorina skrinka pán Dorič. Preto trvám na hlasovaní, aj
keď bude výsledok pre mňa negatívny. Občania sa budú môcť lepšie rozhodnúť koho si
v nasledujúcich voľbách zvolia do mestského zastupiteľstva. Zatiaľ tu dvadsať rokov poslanci
len slepo poslúchajú primátorov. Prekluzívnu lehotu v prvom rade premeškalo mesto, keď mi
po odkúpení nedalo náhradný pozemok a nenávratnú pôžičku. S týmto bol spojený aj predaj
pozemku, ak by sa tak stalo, tak by som sa tu dnes určite nevyjadrovala. Ja som od odpredaja
sa nedočkala ani zákonnosti ani spravodlivosti. Vážení poslanci, vám dali občania rozhodujúce
právo, nie primátorovi. On je len štatutárny zástupca a preto nemôže zneužívať právomoc
verejného činiteľa. Môj pozemok používajú všetci občania od roku 1989, teda 38 rokov. Pre
koho teda bránite pán primátor ten náhradný pozemok, pretože ten môj pôvodný mi už
nemôžete vrátiť. Verejná mienka je na mojej strane a vy staviate občanov proti sebe. Ďakujem
za čas i pozornosť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Problém nie je nový. Tak ako ste povedali, už na predchádzajúcich zastupiteľstvách, tento
problém rezonoval. Právne názory, s ktorými som sa ja mal možnosť oboznámiť, boli iné, ako
ste tu vy prezentovali. To neznamená, že právnici nemôžu mať iný názor. Ja ani dnes svoj názor
nemením. To aký majú názor poslanci, ukážu ak k tomu bude priestor. To či tento bod bude
zaradený, na niektoré z rokovaní mestského zastupiteľstva, bude závisieť od toho, či opätovne
požiadate príslušnú majetkovú komisiu. Keď toto komisia prerokuje na svojom rokovaní
a odporučí, aby sa tým zaoberalo zastupiteľstvo, tak sa tým zastupiteľstvo zaoberať bude.
Dnes nepredpokladám, že by mali zaznieť nejaké závery. Vy ste využili svoje občianske právo,
prezentovali ste problém, poslanci sú s tým oboznámení. Pokiaľ bude toto dodržané, (čo tu
bolo povedané) môžeme sa k problému vrátiť. Nevidím v tom problém, aby sa o niečom takom
hlasovalo, ale každý poslanec si musí byť vedomý aj skutočnosti, ktoré tu v minulosti boli
a bránili tomu zaujať iný postoj, ako dnes máme. K tomuto bodu rozpravu neotváram.
Vypočuli sme si občana, jeho postoj, pokiaľ komisia obdrží žiadosť, bude sa tým zaoberať.
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BOD Č. 27
ZÁVER
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Rokovanie končím,
ďakujem vám za účasť a teším sa na ďalšie pracovné stretnutia. Ako už bolo avizované
stretneme sa na rokovaní v auguste, dovtedy dovidenia.

Prednosta MsÚ:

Primátor mesta:

Ing. Zdenko VASIĽ

Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:
1. PhDr. Jana Cibereová
2. Ing. Martin Čornej

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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