MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 20

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za marec – apríl 2019
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za marec – apríl
2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 21

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 26.2.2019
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na II. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach 26.2.2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 22

K bodu: Správa o výsledkoch kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 23

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Michalovce na II. polrok 2019
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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 24

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201/2019 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 25

K bodu: Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb
v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce
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.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 26

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce
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 č. 202/2019 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.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 27

K bodu: Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2018
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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 28

K bodu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2018
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.
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.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 29

K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2018
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

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

9 909 €
1 053 €
1 793 168 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 30

K bodu: Súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia
PHSR za roky 2016 - 2018

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie a

schvaľuje

Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016-2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 31

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Michalovce“
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;

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 32

K bodu: Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 33

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 34

K bodu: Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020
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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 35

K bodu: Návrh organizačného zabezpečenia základných škôl, základnej
umeleckej školy a materskej školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok
2019/2020
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 ped./ neped.ŠKD
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4
35,8/9,3
ZŠ, Ul. Švermu 6
37,9/11,3
ZŠ, Ul. moskovská 1
28,3/10
ZŠ, Ul. Komenského 1
20,8 /7
4
ZŠ, Ul. školská 2
21,6/9
3
6
ZŠ, Ul. okružná 17
57,5/10,3
ZŠ, Ul. krymská 5
26,0/8
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
41,0/9,3
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
41,0/5
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec. trieda)
11/4,1

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

ŠJ
9,5
8
2
6

8
10
7

11
5
9

12
6
9

-

3,7

Viliam ZAHORČÁK
primátor

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 36

K bodu: Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019
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 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 37

K bodu: Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019
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 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 38

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 3
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 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 39

K bodu: Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. B e r i e n a v e d o m i e

Správu z rokovania Komisie na prenájom majetku a Majetkovej komisie.

2. S c h v a ľ u j e

2.1 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),
2.2 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),
2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky)
na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako 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),
2.4 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
2.5 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),
2.6 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


2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

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),
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,
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,
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 ,
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),
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),
2.12 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
plynovej a elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 5332,
evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v
celkovej dĺžke plynovej prípojky cca – 0,6 m a elektrickej prípojky cca – 10,6 m), ktoré
budú spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané
pozemky v rámci stavby: „Budova firmy JEGON“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
novostavby objektu firmy JEGON s.r.o., ktorý bude postavený na parcele registra C-KN
p.č. 3174/3, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01
Michalovce, IČO: 362 00 336, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť
zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí,
plynovej a elektrickej prípojky, alebo ich častí),
2.13 zriadenie vecného bremena za účelom osadenia podporného bodu (PB), stĺpa, pre
závesný NN elektrický kábel na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 31/4,
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto

Michalovce, (s celkovým záberom plochy z plochy pozemku Mesta cca 2 m2, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom) v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre právo osadenia stĺpu, ktorý bude slúžiť ako PB pre
NN elektrickú prípojku pre novostavbu rodinného domu, ktorý bude postavený
na parcelách registra C-KN p.č. 621 a C-KN p.č. 620, k.ú. Michalovce, s Vierou Klacikovou,
J.A. Komenského 1331/4, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade osadenia, výmeny, opráv, údržby
a rekonštrukcie PB, stĺpu elektrického vedenia technologicky prekonané bez ich
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka PB, stĺpa s NN elektrickou prípojkou),
2.14 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),
2.15 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),
2.16 zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
• pozemky registra C-KN na Ul. Samovej a Ul. Svätoplukovej:
 p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, do
výmery 200 m2,
 p.č. 379/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 389 m2, do
výmery 50 m2
• pozemok registra C-KN na Ul. J. Hollého:
 p.č. 4645/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52643 m2, do
výmery 215 m2
• pozemok registra E-KN na Sobraneckej ceste:
 E-KN p.č. 1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1679 m2,
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6894, a to:
• pozemok registra E-KN na Ul. severnej:
 p.č. 5819/3, druh pozemku orná pôda, výmera 2938 m2.

3. Splnomocňuje

primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 40

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj na odpredaj objektu
Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN
č. 2532, a pozemkov p.C-KN č. 2532, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981
m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada
o celkovej výmere 785 m2, schvaľuje spoločnosť Profi-reality SK s.r.o., Ul. Vajanského 72,
071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 210 210 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže,
2. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol odčlenením na základe určenia Geometrického plánu č.
45353221-221/2016, zo dňa 12.9.2016, pre Mgr. Mariannu Maruničovú, Klokočov č. 78,
072 36 Kaluža, za kúpnu cenu vo výške 52 €.
3. 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.
4. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1702/74 o výmere 70 m2, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 36582972-4/2016, zo dňa 20.1.2016, schvaľuje
spoločnosť GREEN SIDE SK, s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol
za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 1 750 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
5. 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.
6. spôsob prevodu spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 3374, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 71 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemok C-KN
p.č. 3374, k.ú. Michalovce,
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 30,75 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom,
− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať predmetný pozemok C-KN p.č. 3374, priamym predajom.
7. spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 580/4 o výmere 11 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a p.č. 580/5 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
k.ú. Topoľany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 14328810-31/2017, zo dňa
13.7.2017, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemky C-KN
p.č. 580/4 p.č. 580/5 o výmere 19 m2, k.ú. Topoľany,

− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 13,11 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom,
− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať predmetné pozemky C-KN p.č. 580/4 a p.č. 580/5 o výmere 19
m2, k.ú. Topoľany, priamym predajom.
8. odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C-KN:
− p.č. 1335/38, druh pozemku zastavané plochy, výmera 695 m2,
− p.č. 1335/105, druh pozemku zastavané plochy, výmera 15 m2,
− p.č. 1335/106, druh pozemku zastavané plochy, výmera 67 m2,
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. č. 3502478030/2017, zo dňa 13.3.2017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov
bytového domu na Ul. nad Laborcom súp. č. 1770 (viď tabuľka), každému o veľkosti podielu
rovnajúcej sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto
bytového domu:

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
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

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel Vchod Posch.

Číslo
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

Poznámka

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

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

II. R u š í
uznesenie MsZ Číslo 279, zo dňa 25.4.2017, v bode II/12, a to odpredaj pozemkov
zastavaných bytovým domom súp. č. 1770 pre vlastníkov bytov v tomto bytovom dome
uvedených pod p.č. 10, 21, 41, 44, 56, 80, z dôvodu zmeny vlastníkov, po schválení
uznesenia na odpredaj a pod p.č. 111 z dôvodu úmrtia jedného z manželov, ktorí mali byt
v bezpodielovom spoluvlastníctve.
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 – 5, 8.

Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: rok 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 14. 5. 2019

číslo: 41

K bodu: Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ a Redakčnej rady novín
Michalovčan na II. polrok 2019
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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
PhDr. Jana Cibereová
Ing. Martin Čornej

