MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 16.4.2019

číslo: 23

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZAROK 2017

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
Kroniku mesta Michalovce – ročný zápis za rok 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 16.4.2019

číslo: 24

K bodu: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA MICHALOVCE DO
ROKU 2020

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020 na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: 14.5.2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 16.4.2019

číslo: 25

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PREROZDELENÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU
MESTA MICHALOVCE NA KONKRÉTNE AKTIVITY ŽIADATEĽOV
NA 2. AŽ 4. KVARTÁL PRE ROK 2019

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o prerozdelení dotácií z rozpočtu mesta Michalovce na konkrétne aktivity
žiadateľov na 2. až 4. kvartál pre rok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 16.4.2019

číslo: 26

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ
ZÁLEŽITOSTI

Mestská rada v Michalovciach

1. Berie na vedomie:

správu z rokovania Komisie majetkovej.

2. Schvaľuje:

zámer nájomcu OZ Vrbovčan zhodnotiť prenajatý majetok Mesta v objekte
na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach v predpokladanej výške 15 000,- €, so
zapracovaním podmienok zhodnotenia do nájomnej zmluvy.

3. Odporúča

MsZ Michalovce:
3.1 schváliť 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),
3.2 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 CKN 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 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).

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

