MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 1

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o stave verejného poriadku, činnosti mestskej polície a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 2

K bodu: VYHODNOTENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS
MICHALOVCE ZA ROK 2019 A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS
MICHALOVCE NA ROK 2020

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2019 a Plán
hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2020 na najbližšie Mestské zastupiteľstvo
v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: február 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE
zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 3

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ
ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

1.
2.

Berie na vedomie:
Správu z rokovania Komisie majetkovej.
Odporúča
MsZ Michalovce:

2.1 schváliť prenájom pozemku parc. E-KN 536/2 v k. ú. Topoľany , o výmere 10 554 m2, za cenu 0,04

€/m2/rok pre Amatérsky futbalový klub Topoľany, Topolianska 187, Michalovce , s dobou nájmu
na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu využívania majetku športovým
klubom a realizácie zhodnotenia majetku mesta vybudovaním závlahového systému trávnika,
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom 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 vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej prípojky cca – 3 m a plynovej
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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky 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 CKN p.č. 1838/480, k.ú. Michalovce s investorom Romanom Rončinským, A. Markuša 1883/14,
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, vodovodnej, kanalizačnej
a plynovej 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, kanalizačnej a plynovej
prípojky, alebo ich častí),
2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom 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 vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej prípojky cca – 3 m a plynovej

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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky 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 CKN p.č. 1838/479, k.ú. Michalovce s investormi Ing. Petrom Porvazom a Ing. Katarínou
Porvazovou, Okružná 1297/50, 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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, 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
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí),
2.4 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, elektrickej VN,
plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spolu s právom pre budúce osadenie troch
stožiarov
vonkajšieho
osvetlenia
s NN
elektrickou
prípojkou
a
právom
na vybudovanie nového chodníka a úpravu existujúceho chodníka na pozemkoch vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcela registra:









C-KN p.č. 878, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 875/1, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,

E-KN p.č. 877, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 878, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
C-KN p.č. 914/2, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,
E-KN p.č. 9459, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
C-KN p.č. 914/67, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,
C-KN p.č. 880/1, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej VN prípojky
cca – 39,1 m, plynovej prípojky cca – 2 m, vodovodnej prípojky cca - 6,3 m, kanalizačnej prípojky
cca – 10,4 m, t.j. všetkých prípojok spolu cca 115,6 m2 vrátane ochranného pásma, spolu s
predpokladaným
rozsahom
záberu
plochy cca
9,4
m2
z parcely
Mesta
C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, na ktorej bude uložená NN elektrická prípojka a budú osadené
tri stožiare vonkajšieho osvetlenia, predpokladaným rozsahom záberu plochy
cca 33 m2 z parcely Mesta, C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, ktorá bude zastavaná novým
chodníkom a predpokladaným rozsahom záberu plochy cca 32 m2 novovzniknutej parcely
odčlenenej z pozemku Mesta E-KN p.č. 878, k.ú. Michalovce, na ktorej bude realizovaná úprava
existujúceho chodníka), ktoré budú spresnené 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 uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu
a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby „Obchodné centrum pri radnici“, ktoré
budú slúžiť pre napojenie budovy a priľahlého areálu budúceho obchodného centra, ktoré bude
postavené na parcelách registra C-KN p.č. 914/1, C-KN p.č. 914/45, C-KN p.č. 881, C-KN p.č. 879/4,
k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou BL Five, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01
Michalovce, IČO: 45 263 281, 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, elektrickej VN, NN,
plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, stožiarov vonkajšieho osvetlenia a chodníka

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, stožiarov vonkajšieho osvetlenia, alebo
ich častí),

2.5 schváliť

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9441/1, evidovaný na LV 6438,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca
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, plynovej prípojky, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Prekládka plynovej prípojky novostavby rodinného domu,
Gorazdova 234, Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu,
ktorý je postavený na parcelách registra C-KN p.č. 648/2, C-KN p.č. 649, C-KN p.č. 650, k.ú.
Michalovce s investormi Ing. Slavomírom Kudláčom a Mgr. Zuzanou Kudláčovou, J.Murgaša
1322/21, 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, plynovej
prípojky, 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 plynovej prípojky, alebo jej častí),
2.6 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9381/1, evidovaný na LV 6438,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky
cca 19 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, vodovodnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok, realizovaných v rámci stavby: „Predajňa – Kobra“, ktoré budú slúžiť pre napájanie
novostavby predajne s kancelárskymi priestormi, ktorá bude postavená na parcele registra C-KN
p.č. 4955/9, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou KOBRA I. s.r.o., Kpt. Nálepku 1072/20,
071 01 Michalovce, IČO: 44 726 732, 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, 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 jej častí),
2.7 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky pod povrchom na pozemkoch, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra:
 E-KN p.č. 843/3, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
 E-KN p.č. 836, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
 E-KN p.č. 838, evidované na LV 6638, k.ú. Michalovce,
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu

cca 110 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, realizovaných 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. 819/3 a parcele registra C-KN p.č. 819/4, k.ú. Michalovce,
s investorom, 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, vodovodnej a 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 vodovodnej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí),

2.8 schváliť

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky pod povrchom spolu s dvoma vodomernými šachtami VS1 a VS2
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 3154/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 23,5 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, vodovodnej prípojky s dvoma vodomernými šachtami s právom vstupu
a vjazdu na daný pozemok, realizovaných v rámci stavby: „Napojenie parciel k.ú. Michalovce p.č.
3149/3 a p.č. 3154/29 na inžinierske siete vodovodnou a kanalizačnou prípojkou“, ktoré budú
slúžiť pre napojenie parcely C-KN p.č. 3154/29 a parcely C-KN p.č. 3149/3, k.ú. Michalovce, na
verejný rozvod IS s investorom Ing. Radovanom Drančákom, J. Jánošíka 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, 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 jej častí).

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 4

K bodu: PODPIS ZMLÚV O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA

REALIZÁCIU PROJEKTOV „ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, T.J. MOUSSONA 4 V MICHALOVCIACH“ A „ZLEPŠENIE VÝUČBY
V ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY, OKRUŽNÁ 17 V MICHALOVCIACH“

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
vedúcej odboru IaG preložiť predmetný návrh na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
T: február 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 5

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O POSKYTOVANÍ A ČERPANÍ DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE V ROKU 2019

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o poskytovaní a čerpaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce v roku
2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 6

K bodu: INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONTROLY NKÚ SR – SYSTÉM PODPORY
SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A ÚČELOV V REGIÓNE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta Michalovce p. Viliamovi Zahorčákovi predložiť Informáciu o výsledkoch
kontroly NKÚ - „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach.
Z: v texte
T: 25. 2. 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 7

K bodu: INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONTROLY NKÚ SR – SYSTÉM OCHRANY
A BEZPEČNOSTI ÚDAJOV VO VEREJNOM SEKTORE A O PRIJATÝCH
OPATRENIACH

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta Michalovce p. Viliamovi Zahorčákovi predložiť Informáciu o výsledkoch
kontroly NKÚ - Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore a o prijatých
opatreniach na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: v texte
T: 25. 2. 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 8

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 na
najbližšie rokovanie MsZ.
Z: Ing. Bereznaninová, ved. FO
T: február 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 9

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka
T: február 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 10

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2019

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť návrh na udelenie titulu Čin roka 2019 na rokovanie MsZ Michalovce.
Z: primátor mesta
T: február 2020

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 11

K bodu: NÁVRH NA PODPORU ŽIADOSTI KOŠICKÉHO EPARCHIÁLNEHO
BISKUPA VLADYKU MILANA CHAUTURA,CSsR ZA VYHLÁSENIE
PÁPEŽSKÝM DEKRÉTOM PRESVÄTÚ BOHORODIČKU ZA PATRÓNKU
ZEMPLÍNA

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Návrh na podporu žiadosti Košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana
Chautura, CSsR za vyhlásenie pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku za Patrónku
Zemplína na rokovanie MsZ dňa 25.2.2020.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 12

K bodu: INFORMÁCIA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE PRE MESTO PREŠOV NA
ZMIERNENIE A ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV ŠKÔD SPÔSOBENÝCH
VÝBUCHOM PLYNU

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu o poskytnutí dotácie pre mesto Prešov na zmiernenie a odstraňovanie následkov
škôd spôsobených výbuchom plynu.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 13

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA II. POLROK 2019

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za II. polrok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 18. 2. 2020

číslo: 14

K bodu: NÁVRH PROGRAMU VI. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V
MICHALOVCICH

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
Návrh programu VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční
25.2.2020 o 9.00 hod. v zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

