
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 42 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady  
                Michalovce za jún – august 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za jún – august 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 

 

 



 
 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 43 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  
                Michalovce za I. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za I. polrok 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 44 
 
 
K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na  
               III. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 14.5.2019 
  
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na III. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 14.5.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 45 
 
 
K bodu:  Správa o výsledkoch kontrol 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
správu o výsledkoch kontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 46 
 
 
K bodu:  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 

 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 47 
 
 
K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce  
                o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 48 
 
K bodu:  Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  

Michalovce č. 200/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Michalovce na rok 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 

r u š í 

Prílohu č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.200/2018 

s c h v a ľ u j e 

Dodatkom č.1 prílohu č. 1A Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce č. 200/2018 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Michalovce na rok 2019 

 u k l a d á 

1. Poukázať rozdiel výšky dotácie na rok 2019 pre neštátnych zriaďovateľov v mesiacoch 
september až  december 2019.  

       Z: vedúca OŠaŠp 
       T: v texte 
 
       2. Zverejniť VZN Mesta Michalovce č.200/2018 v plnom znení. 
       Z: vedúca OŠaŠp 
       T: ihneď 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 49 
 
 
K bodu:  Návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce 

- návrh riešenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
a) berie na vedomie 
     Stanovisko  Okresného   úradu   Košice,  Odboru  výstavby  a  bytovej politiky č. OU-KEOVBP1/ 
     2019/039451   zo   dňa   6. 08. 2019   o   preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 Územného 
     plánu mesta Michalovce podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
     poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
b) súhlasí 
     S vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 7 
     Územného plánu mesta Michalovce. 
 
c) schvaľuje 
    Podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 stavebného   zákona v   nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 
    ods. 4 písm. c)   zákona č. 369/1990   Z. z.   o obecnom zriadení   v znení   neskorších predpisov 
    Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Michalovce, lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
    13. 
d) ukladá 
    Odborne spôsobilej osobe pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej     
    dokumentácie zabezpečiť: 

1. Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce, ktorým sa vymedzujú záväzné 
časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného    
plánu mesta Michalovce  schvaľovacou  doložkou v súlade s § 28 ods. 1 stavebného zákona. 

3. Vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. 5 stavebného zákona a jeho doručenie    
 Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien a doplnkov  
 č. 7  Územného plánu mesta Michalovce. 
 
 



 
 

        4.   Zverejnenie   záväznej časti Zmien  a  doplnkov č . 7  Územného  plánu mesta  Michalovce na 
              úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom v súlade s §27 ods.    

4 písm. a) stavebného zákona. 
 
 

5. Doručenie záväznej časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce dotknutým  
orgánom štátnej správy v súlade s § 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona. 
 

T: do 3 mesiacov od schválenia 
Z: Ing. Helena Francúzová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 50 
 
 
K bodu:  Návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce 

- návrh Dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Michalovce č. 107/2008, ktorý sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Michalovce 

 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok  č. 7  Všeobecne  záväzného nariadenia  Mesta  Michalovce č. 107/2008, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť  Územného   plánu mesta Michalovce, ktorým sa vymedzujú záväzné 
časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce, v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 51 
 
 
K bodu:  Vyhodnotenie rozpočtu a podnikateľskej činnosti TaZS mesta  
                Michalovce za 1. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie rozpočtu a podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 52 
 
 
K bodu:  Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 53 
 
 
K bodu:  Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 
 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 54 
 
 
K bodu:  Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 

2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 takto: 
 

- bežné príjmy sa zvyšujú z 4 677 023 € na 4 735 023 €, zvýšenie o 58 000 € 
z toho: zvýšenie príspevku zriaďovateľa na hlavnú činnosť  o 80 000 EUR 

- bežné výdavky sa zvyšujú z 4 676 484 € na 4 731 932 €, zvýšenie o 55 448 €  
- kapitálové príjmy sa nemenia 
- kapitálové výdavky sa nemenia    
- finančné operácie príjmové sa nemenia 
- finančné operácie výdavkové sa nemenia 

 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 55 
 
K bodu:  Návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
II. zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2019 takto: 

 

Príjmy po zapojení finančných operácií a po navýšení bežných príjmov sa zvyšujú  
z 968 458,27,00 € na 986 458,27 €             zvýšenie o 18 000,00 € 
  - z toho transfer od zriaďovateľa sa znižuje z 377 000 € na 370 000 €  zníženie o   7 000,00 €  
Bežné výdavky sa zvyšujú  z 968 458,27 €  na 986 428,27 €         zvýšenie o 18 000,00 € 
 
 

 

 

 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 56 
 
 
K bodu:  Správa o činnosti MAD v meste Michalovce 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

A )   B e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Správu o činnosti MAD v meste Michalovce. 
 

B)   O d p o r ú č a 
 
Mestskému úradu v Michalovciach predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva 
analýzu vozového parku a technického stavu autobusov spoločnosti DZS M.K. Trans s.r.o., 
ktorá zabezpečuje MAD v meste Michalovce. Zároveň odporúča predložiť informatívnu správu 
o vyhodnotení rentability jednotlivých spojov MAD v meste Michalovce. 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 57 
 
 
K bodu:  Rozpočtové opatrenie č. 5 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2019 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 32 854 854 € na 33 686 259 €, zvýšenie o 831 405 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 30 345 450 € na 31 498 876 €, zvýšenie o 1 153 426 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 518 601 €  na 1 872 518 €, zníženie o 646 083 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 579 044 € na 2 258 026 €, zníženie o 1 321 018 €  
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú 2 269 634 € na 1 916 720 €, zníženie o  

352 914 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 718 595 €, mení sa účel použitia 

finančných prostriedkov schválených na lízing podľa predloženého materiálu 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 58 
 
 
K bodu:  Návrh kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov    

           sociálnych služieb o finančný príspevok podľa par. 78b zákona o 
      sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s komunitným plánom      

           sociálnych služieb mesta Michalovce 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov  sociálnych služieb o finančný 
príspevok podľa par. 78b zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s komunitným 
plánom    sociálnych služieb mesta Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 59 
 
K bodu:  Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na  
                realizáciu projektu „Rozvoj elektronických služieb mesta Michalovce“ 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

I. r u š í      
      uznesenie MsZ č. 31 zo dňa 14.5.2019 

II. s c h v a ľ u j e 
      

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SO OPII  v rámci výzvy č. OPII-
2019/7/5-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: 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 60 
 
K bodu:  Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na  
                realizáciu projektu „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica  
                v meste Michalovce“   
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e 

   
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 za účelom 

realizácie projektu s názvom „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v meste 
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 dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 
dotácie; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. vo výške 264 € a 
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 61 
 
 
K bodu:  Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
 
1. Berie na vedomie:   

Správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 

2. Schvaľuje:  
2.1 prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely pre MK AGRO s.r.o.              Letná 33, 

Michalovce za cenu 60,00 €/ha/rok, na   dobu  určitú 10 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2028 
pri výpovednej lehote vždy k 1. novembru roka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z 
dôvodu využitia pozemku, resp. jeho podielov ako  uceleného celku jedným užívateľom, 

2.2 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, kanalizačnej prípojky s kanalizačnou šachtou 
a elektrickej NN prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 682/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej 
prípojky cca -  5 m, kanalizačnej prípojky cca – 31 m a elektrickej NN prípojky cca – 53 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, 
realizovaných v rámci stavby: „Kvetinárstvo – Mária Blaškovičová,  Ul. užhorodská, 
Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie predajného stánku kvetinárstva, ktorý bude 
umiestnený na parcele registra C-KN p.č. 682/1, k.ú. Michalovce, s Mgr. Máriou 
Blaškovičovou, Koňuš 78, 072 63 Koňuš, IČO: 44631499, 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), 

2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9381/1, evidovanom na LV 6438, 
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke  vodovodnej 
prípojky cca -  5,3 m, kanalizačnej prípojky cca – 41,7 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: 
„Stanica technickej, emisnej kontroly a kontroly originality - Michalovce“, ktoré budú slúžiť 
pre napojenie areálu technickej, emisnej a kontroly originality, ktorý bude postavený na 
parcele C-KN p.č. 5479/11 a parcele 5479/12, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou  UNITRANS 
TREBIŠOV, Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, 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), 

2.4 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, 
kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
E-KN p.č. 1000/2, evidovanom na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom  
je Mesto Michalovce(v celkovej dĺžke  vodovodnej prípojky cca -  5,5 m, kanalizačnej 
prípojky cca – 6,2 m a plynovej prípojky cca – 3,7 m), ktoré budú spresnené geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 
101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky realizované v rámci stavby: 
„Novostavba rodinného domu Topolianska ulica Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre 
napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN 
p.č. 519,  k.ú. Topoľany, s JUDr. Marcelom Petraničom, Pozdišovce 79, 72 01 
Pozdišovce, 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), 

2.5 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom  
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 4,1 m a plynovej prípojky 
cca – 6,4 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter 
na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007   
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 



 
 

uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych 
sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky realizované v rámci stavby: „IBV – 
Tehelné pole – II. etapa, rodinný dom 30 - novostavba“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 
1838/226, k.ú. Michalovce, s Martinom Magurom, Vinné 3057, 072 31 Vinné, 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 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej, 
vodovodnej a NN elektrickej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
E-KN p.č. 1000/2, evidovaný na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom  
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 15,3 m, vodovodnej 
prípojky cca – 4,9 m a NN elektrickej prípojky cca 18,2 m), ktoré budú spresnené 
geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v 
zmysle VZN č. 101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie 
podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky realizované 
v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RD“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby 
rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 524, k.ú. Topoľany, 
s Ing. Martinom Burinským a Melániou Burinskou, Topolianska 6728/203, 071 01 
Michalovce, s tým,  že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo 
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany 
žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),  
resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady  
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné 
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.7  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, 
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky na pozemku, vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-
KN p.č. 5308, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej predpokladanej dĺžke vodovodnej prípojky cca -  1,6 m, 
kanalizačnej prípojky cca – 3,3 m, plynovej prípojky cca – 10,5 m a NN elektrickej prípojky 
cca – 12 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter 
na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej 
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného 
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané 
pozemky realizované v rámci stavby: „PENZIÓN - NOVOSTAVBA“, ktoré budú slúžiť pre 
napojenie novostavby penziónu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 
1865/1, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou M & A Group, s.r.o., Záhradná 21, 075 01 
Trebišov, IČO: 46 291 946, 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), 

2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný  
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 dané pozemky 
realizované v rámci stavby: „Rodinný dom“ a ktoré budú slúžiť  
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-
KN p.č. 1838/282, k.ú. Michalovce, s Tomášom a Martinou Šamu, SNP 843/85, 078 01 
Sečovce s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov 
v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, 
investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej 
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.9 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky na pozemkoch vedených na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-
KN p.č. 1837/175, pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/4, evidovaným na LV 5157, 
k.ú. Michalovce a pozemku parcela registra E-KN p.č. 6400/1, evidovanom na LV 6438,k.ú. 
Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce,  (v celkovej dĺžke vodovodnej 
prípojky cca -  8 m, kanalizačnej prípojky cca – 4 m, plynovej prípojky cca – 9 m a NN 
elektrickej prípojky  cca – 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 realizované v rámci stavby: 
„Michalovce, Ul. agátová – rozšírenie inžinierskych sietí“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
lokality nachádzajúcej sa  na parcelách registra C-KN p.č. 1297/12, C-KN p.č. 1512/6, C-
KN p.č. 1838/148, evidovaných na LV 6606, k.ú. Michalovce a parcele registra C-KN p.č. 
1297/24, evidovanej na LV 8257, na ktorých je plánovaná individuálna bytová výstavba,  
so spoločnosťou  AHA, s.r.o. Košice, Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce,  
IČO: 31 708 765 a Ing. Štefanom Peštom , SNP 40/A, 071 01 Michalovce, s tým,  
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné 
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky prekonané bez 
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú 
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.10 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, 
kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  
E-KN p.č. 9468,  evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom  



 
 

je Mesto Michalovce,  (v celkovej dĺžke prípojok IS spolu cca – 21,5 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 daný pozemok, 
realizované v rámci stavby: „Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena účelu využitia“, 
ktoré budú slúžiť pre napojenie objektu a areálu nákupného centra, ktoré bude postavené 
na parcelách registra C-KN p.č. 3950/6, C-KN p.č. 3951/13, C-KN p.č. 3951/14, C-KN p.č. 
3951/15, C-KN p.č. 3951/16, C-KN p.č. 3951/22, C-KN p.č. 3951/37, C-KN p.č. 3951/39, 
evidovaných na LV 10749, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou  Z.O.A. s.r.o., Jovsa 288, 072 
32 Jovsa, IČO: 36 213 292, 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), 

2.11 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, elektrickej 
NN siete, splaškovej a dažďovej kanalizácie na pozemkoch parcela registra C-KN p.č. 227, 
C-KN p.č. 229/1, evidovaným na LV 5157,  
k.ú. Stráňany a pozemku parcela registra E-KN p.č. 9389/1, evidovanom  
na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce  (v celkovej dĺžke 
vodovodnej siete cca -  50 m, NN elektrickej siete cca –  50 m,  splaškovej kanalizácie cca 
– 80 m, dažďovej kanalizácie cca – 90 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007  s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve  na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych 
sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: 
„Komunikácie Vinianska cesta“. Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie  pripravovanej 
ulice, na ktorej je plánovaná výstavba RD, ktoré budú postavené na parcelách registra  
C-KN, p.č. 230/2, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17, 230/18, 230/19, 230/20, 
230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, C-KN p.č. 192, C-KN p.č. 181/1, C-KN p.č. 180/1 
a parcelách registra E-KN p.č. 3251, E-KN p.č. 3252,  E-KN p.č. 3253, k.ú. Stráňany. Vecné 
bremeno na uložené inžinierske siete a právo prechodu a prejazdu    cez parcely Mesta 
bude zriadené v prospech investorov: Bc. Zlatice Mihálikovej, Užhorodská 175/19, 071 01 
Michalovce, Zlaty Tkáčovej, Senné 126, 071 13 Senné a Beáty Piľovej, Senné 126, 071 13 
Senné, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov 
v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky 
prekonané   bez   ich narušenia    (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s 
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí, alebo ich 
častí), 

2.12 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra 
E-KN p.č. 550/1, evidovaný na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke  vodovodnej prípojky cca -  4,3 m, kanalizačnej prípojky cca – 
6,3 m a NN elektrickej prípojky cca – 1,3 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom 



 
 

s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007  s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych 
sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky realizované v rámci stavby: „RODINNÝ 
DOM“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcele registra C-KN p.č. 70 a parcele registra C-KN p.č. 71,   
k.ú. Vrbovec s Pavlom Borkom, Margarétová 5, 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), 

2.13 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, plynovej 
a  elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 5293, evidovaný na LV 5157, 
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej 
prípojky cca -  15 m, plynovej prípojky cca – 3,5 m a elektrickej prípojky cca – 23 m), ktoré 
budú spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od 
osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy  
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy 
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu 
a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: „Zmena administratívnej budovy 
na polyfunkčnú budovu – Ul. T.J.Moussona – stavebné úpravy a nadstavba“, ktoré budú 
slúžiť pre napojenie objektu nachádzajúceho  sa na parcele registra C-KN p.č. 
1647/2, k.ú. Michalovce so spoločnosťou  Real Group, s.r.o., Močarianska 3, 071 01 
Michalovce, IČO: 50 677 217, 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), 

2.14 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (elektrickej NN prípojky) 
na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra C-KN p.č. 5347/5, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, 
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce  (v celkovej dĺžke elektrickej NN prípojky – cca 
21 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 v rámci stavby: „Fitness centrum R + R“, ktoré budú slúžiť pre napojenie parcely 
registra C-KN p.č. 4679/1, k.ú. Michalovce  a novostavby polyfunkčného objektu, ktorý 
bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 4679/6, k.ú. Michalovce s Bc. Martinom 
Rakovským, R+R Ladies Fitness, Štefana Tučeka 6583/19, 071 01 Michalovce, IČO:46 173 
331, 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 elektrickej NN prípojky, alebo jej častí), 

2.15 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1080/2, evidovaný  
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodnej prípojky cca - 28,7 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, realizované v rámci stavby: 
„Budova obchodu a služieb“, ktoré budú slúžiť pre napojenie existujúceho objektu 
postaveného na parcele registra  C-KN p.č. 1074 a priľahlého areálu stojaceho na 
parcelách registra „C“ katastra nehnuteľností, p.č. 1072/1, p.č.1072/2, p.č. 1072/3, p.č. 
1075/1  evidovaných  na LV 6777, k.ú. Michalovce, so 
spoločnosťou  CENTRALINVEST, spol. s r.o. Michalovce, Nám. Osloboditeľov 51, 071 01 
Michalovce, IČO: 31 676 332, 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 vodovodnej 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 
vodovodnej prípojky, alebo ich častí), 

2.16 schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:  
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
• pozemok registra C-KN na Ul. L. Novomeského: 

 p.č. 1568/266, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 613 m2, do 
výmery cca 60 m2, 

− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
• registra C-KN na Ul. kamenárskej: 

 p.č. 1837/175, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18468 m2, 
do výmery 13 m2 

• pozemok registra C-KN na Ul. M. Rázusa: 
 p.č. 3036/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 34 863 m2, do výmery 400 

m2,  
• pozemky registra C-KN na Ul. A.I. Dobrianskeho:  

 p.č. 2491, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 454 m2, 
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 90, a to: 
• pozemky registra C-KN na Ul. A.I. Dobrianskeho: 

 p.č. 2492, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 21 m2 
 p.č. 2493, druh pozemku záhrada, výmera 598 m2. 

 

 

 



 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 
 
 
 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 62 
 
 
K bodu:  Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
 
I. Schvaľuje: 
1. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj 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, pre Jána Bátovského, rodeného Bátovského, bytom Ul. 
topolianska 220, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 13,50 €/m2, t.j. spolu vo výške 405 €. 

2. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj pozemku 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, pre Ing. Michala Barnu, rodeného Barnu a Vieru Barnovú, rodenú Horňákovú, 
Ul. okružná 1298/62, Michalovce za kúpnu cenu vo výške 40 €/m2, t.j. celkom 2840 €. 

3. odpredaj pozemkov registra C-KN:  
− p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2,   
− p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2,  
− p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 11 m2,   
− p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2,   
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce takto: 

− p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2,  pre vlastníka stavby 
súp.č. 3920, na Ul. Jaroslawskej v Michalovciach, Eduard Činčár, rodený Činčár, bytom Staré 
nábrežie 2, Michalovce, 

− p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2, pre vlastníka stavby 
súp. č. 5705, na Ul. Jaroslawskej v Michalovciach, LEKÁREŇ FARMÁCIA Michalovce, s.r.o., Nám. 
osloboditeľov 914/15, Michalovce, IČO 36600229 

− p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 11 m2,  pre vlastníka stavby 
súp. č. 5702, na Ul. Jaroslawskej v Michalovciach, Stanko Michal rodený Stanko a Lucia 
Stanková, rodená Štofová, bytom Pribinova 2237/20, Michalovce 



 
 

− p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do podielového 
spoluvlastníctva pre vlastníkov stavby súp. č. 5763, na Ul. Jaroslawskej v Michalovciach: 
 Ing. Ján Sabol rodený Sabol, bytom Ul. J. Hollého 83, Michalovce, s výškou podielu 9/20 

z celku, 
 Ing. Igor Šoltinský, rodený Šoltinský, bytom Ul. Štefánikova č. 64, Michalovce, s výškou 

podielu 9/20 z celku, 
 Štefan Laurinčík, rodený Laurinčík, bytom Ul. P. Jilemnického 91, Michalovce, s výškou 

podielu 1/10 z celku,  
za jednotkovú cenu 45,72 €/m2.. 

4. odpredaj pozemkov registra E-KN: 
− p.č. 1099, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 73 m2, 
− p.č. 1100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52 m2, 
ktoré sú evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pre vlastníka stavby súp. č. 1148, na Ul. 
Fr. Kráľa v Michalovciach, Renátu Jenischovú rodenú Kováčovú, bytom Ul. Fr. Kráľa 1148/44, 
Michalovce, za jednotkovú cenu 19,58 €/m2, so splatnosťou kúpnej ceny do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

5. v garážovej lokalite na  Ul. kpt. Nálepku, odpredaj podielu 1/17 z pozemku C-KN p.č. 757/4, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 218 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 10176, za jednotkovú cenu 0,0331 €/m2 
(pozemok medzigarážových priestorov), do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp. č. 5195, 
MUDr. Evu Brindzákovú, rodenú Timkovú, Ul. kpt. Nálepku 1065/6, Michalovce.  

6. spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 5367/2, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 15 m2 a p.č.  5367/3, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 5 m2, k.ú. Michalovce, ktoré 
vznikli určením Geometrického plánu č. 10718966-20/2018, zo dňa 29.11.2018, obchodnou 
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    300 € 
sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 



 
 

predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v obchodnej verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
7. spôsob prevodu pozemku C-KN p.č. 2859/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

86 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou 
súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 500 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    500 € 
sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
8. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4645/108,  druh pozemku zastavané plochy,  

výmera 215 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
49/2017, zo dňa 25.9.2017, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 



 
 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    300 € 
sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
9. spôsob prevodu pozemku registra E-KN p.č. 1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1679 m2, 

ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 500 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    500 € 
sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 



 
 

návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
10. spôsob prevodu pozemku C-KN p.č. 893/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 

m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva 
č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    300 € 
sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
11. Podanie žiadosti o prevod pozemkov: 

A) evidovaných Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6538 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 8318/1, druh pozemku orná pôda, výmera 11408 m2,   
− E-KN p.č. 8319/1, druh pozemku orná pôda, výmera 478 m2,   
− E-KN p.č. 8321/1, druh pozemku orná pôda, výmera 15787 m2,  
ktoré sú zastavané miestnymi komunikáciami na Ul. J. Kollára, Ul. S. Chalupku a Mestským 
cintorínom na Ul. J. Kollára s priľahlými parkovacími plochami,  

− E-KN p.č. 6377/1, druh pozemku orná pôda, výmera 3011 m2, na ktorom sa nachádzajú 
inžinierske siete, tvoriace súčasť miestnej komunikácie Ul. J.A. Gagarina v Michalovciach 
a chodník na Ul. P.O. Hviezdoslava v Michalovciach, 



 
 

− E-KN p.č. 6380, druh pozemku ostatná plocha, výmera 35 m2, 
− E-KN p.č. 6386/4, druh pozemku orná pôda, výmera 16 m2,  
− E-KN p.č. 6389/3, druh pozemku orná pôda, výmera 93 m2,  
na ktorých sa nachádzajú inžinierske siete, tvoriace súčasť miestnej komunikácie Ul. J.A. 
Gagarina v Michalovciach, 

− E-KN p.č. 6375/1, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 8605 m2,  
− E-KN p.č. 6375/3, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 855 m2, 
− E-KN p.č. 6376, druh pozemku orná pôda, výmera 34537 m2,  
− E-KN p.č. 6377/3, druh pozemku orná pôda, výmera 7241 m2, 
− E-KN p.č. 6377/7, druh pozemku orná pôda, výmera 719 m2, 
− E-KN p.č. 6377/8, druh pozemku orná pôda, výmera 706 m2, 
pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce, 

B) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6832 v k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 9544/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 2366 m2,  ktorý je zastavaný 

stavbou Mestskej športovej haly na Ul. športovej č. 3830/31, Michalovce,  
C) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. 

Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1005/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1824 m2,  ktorý je 

zastavaný areálom futbalového štadióna na Ul. jarnej č. 6221, Michalovce,  
D) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5887 v k.ú. 

Močarany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 677/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 11987 m2,  ktorý je sčasti zastavaný 

chodníkom a pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom 
dobudovania chodníkov vrátane príslušenstva v predmetnej lokalite Ul. močarianskej,  

E) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 9714 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1309/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1042 m2, pre 

budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce,  

F) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6540 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1276/1, druh pozemku lesný pozemok, výmera 70731 m2,  
− C-KN p.č. 1276/10, druh pozemku lesný pozemok, výmera 829 m2,  
− C-KN p.č. 1287/6, druh pozemku ovocný sad, výmera 182 m2,  
pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce,  

G) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 8255 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 6383/5, druh pozemku orná pôda, výmera 1783 m2, pre budúcu stavbu vo 

verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok Michalovce,  
H) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 8250 v k.ú. 

Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 6367/1, druh pozemku orná pôda, výmera 4136 m2, pre budúcu stavbu vo 

verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok Michalovce,  
 



 
 

II. Ruší: 
uznesenie MsZ č. 287, dňa 18.6.2013, v časti, ktorou bol schválený spôsob prevodu 
novovytvoreného C-KN č. 893/4 o výmere 43 m2, v k.ú. Stráňany. 
 

III. Poveruje  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadostí u príslušných správcov (Slovenský 
pozemkový fond a Lesy SR), ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bode I./11 

 

IV. Splnomocňuje 
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 – 5, 11. 

 

 T: 2019  

 Z: Viliam Zahorčák  
     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 63 
 
 
K bodu:  Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

1. S c h v a ľ u j e 

Ceny mesta 

pre 
- Antona Hasáka 
- Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 
- Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu 
- Strednú zdravotnícku školu 
- PaedDr. Igora Remáka 

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

    Informáciu o udelení  Cien primátora 

 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 64 
 
 
K bodu:  Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e 

Návrh  na  udelenie  Ceny Košického samosprávneho kraja pre  Mgr. Vieru Džoganovú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 

 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  IV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  27. 8. 2019                                                    číslo: 65 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta  
                Michalovce, s.r.o. v roku 2018 
                Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. 
                Michalovce v roku 2018 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

- Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. 
v roku 2018. 

- Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
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