
MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  35 
 
 

K bodu:    NÁVRH DODATKU Č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA 

MICHALOVCE Č.197/2018 ZO DŇA 27.2.2018 O ROZSAHU POSKYTOVANIA 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V 
MESTE MICHALOVCE 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 

Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí, predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste 
Michalovce.  

Z: Ing. Jasovský Ján 
          T: august 2020 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  36 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2020 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
riaditeľke MsKS Michalovce PhDr. Milade Tomkovej predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS 
Michalovce za I. polrok 2020 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Michalovce. 
 
        Z: PhDr. Milada Tomková 
                                                                                                             riaditeľka MsKS 
                                                                                                         T: august 2020  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo: 37  
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE ZA 1. POLROK  
                2020 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
riaditeľovi TaZS mesta Michalovce Ing. Júliusovi Oleárovi, predložiť Vyhodnotenie rozpočtu 
TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2020 na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci 
august 2020. 
       Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
       T: august 2020 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  38 
 
 

K bodu:  MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE  
                 ZA I. POLROK 2020 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2020 na najbližšie 
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. 
 
       Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved.FO 
       T: august 2020   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  39 
 
 

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI SLUŽBY MESTA                 
                MICHALOVCE,  S.R.O.  V ROKU  2019  
                INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI TV MISTRAL,  
                S.R.O. MICHALOVCE V ROKU 2019 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
-  Primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia  
   SMM, s.r.o., predložiť Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Služby mesta   
   Michalovce, s.r.o. v roku 2019  na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.  
-  Primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia  
   TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce,  predložiť Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti   
   TV MISTRAL, s.r.o.   v roku  2019  na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.  

                                                                                                                                                                                             

Z:  v texte 

                                                                        T:  27.08.2020 

      
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  40 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru výstavby ŽP a MR predložiť správu na najbližšie rokovanie MsZ 
v Michalovciach. 
       Z: Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
                                                                                           T: august 2020    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  41 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA PRIJATIE NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
predložiť Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na najbližšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 
        Z: Ing. Bereznaninová, ved. FO 
        T: august 2020  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  42 
 
 

K bodu:  ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 predložiť na 
najbližšie rokovanie MsZ. 
        Z: ved. finančného odboru 
        T: august 2020  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  43 
 
 

K bodu:  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE  
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA 
VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ 
KURATELY 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o podmienkach poskytovania 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 
                
    Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
    T: august 2020  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan  



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 

                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  44 
 
 

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

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 

1. Berie na vedomie:   
Správu z rokovania Komisie majetkovej. 

2. Odporúča  
         MsZ Michalovce: 

2.1   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej a kanalizačnej prípojky a teplovodu pod povrchom na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN 
p.č. 5806/14, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej  prípojky cca 12,25 m, v celkovej dĺžke kanalizačnej 
prípojky cca 5,82 m a v celkovej dĺžke teplovodu cca 52,37 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 a kanalizačnej prípojky a teplovodu s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, 
uložených v rámci realizácie  stavby: „Novostavba polyfunkčného bytového domu GREENSIDE V. 
- Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napájanie novostavby polyfunkčného bytového domu, ktorý 
bude postavený  na parcele registra C-KN p.č. 1699/44, p.č. 1699/81 a p.č. 1699/58  
v k.ú. Stráňany, s investorom, spoločnosťou  GREEN SIDE SK s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 
Michalovce, IČO: 518 59 220, 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 a teplovodu, 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 IS, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a teplovodu, alebo ich častí),  

2.2   odporúča schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, NN elektrických prípojok 
pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 



odbore, ako pozemok parcela registra  C-KN p.č. 4269, evidovaný  
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, v jednotlivých dĺžkach NN 
elektrických prípojok pre vchody č. 22-32 bytového domu súpisné č. 1098, stojaceho na parcele 
C-KN p.č. 4268, k.ú. Michalovce (P.I. Čajkovského č. 22 - cca 11 m,  
P.I. Čajkovského č. 24 – cca 30 m, P.I. Čajkovského č. 26 - cca 16 m, P.I. Čajkovského  
č. 28 - cca 25 m, P.I. Čajkovského č. 30 - cca 17 m, P.I. Čajkovského č. 32 - cca 13 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 IS, NN 
elektrických prípojok s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, ktoré budú uložené v rámci 
realizácie stavby: „Rekonštrukcia prípojok NN pre bytový dom 1098“ a budú slúžiť pre napojenie 
jednotlivých vchodov č. 22 - 32  bytového domu  súpisné č. 1098, stojaceho na parcele C-KN p.č. 
4268, k.ú. Michalovce s vlastníkmi bytov  

 

1.) P.I. Čajkovského č. 22   
 

  Ing. Polláková Zuzana, rod. Bobíková, S. Chalupku 6277/20A, 071 01 Michalovce,  
  Molnár Jaroslav, rod. Molnár a Molnárová Jana, rod. Ivčičová, P.I. Čajkovského 1098/22, 071 01 Michalovce,   
  Ličáková Emília, rod. Kocibanová a Ing. Ličák Ján, rod. Ličák, Ľ. Štúra 9, 071 01 Michalovce,  
  Tóthová Magdaléna r. Majcherová, Užhorodská 175/21, 071 01 Michalovce,  
  Lenard Dušan a Jozefína Lenardová, rod. Rusnaková, Čajkovského 22, 071 01 Michalovce,  

 

2.) P.I. Čajkovského č. 24   
 

 Tkáčová Vladimíra, rod. Furajtárová, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce,  
  Andrejčiková Anna, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  
  Podstavský Michal rod. Podstavský, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  
  Marcinová Dagmar rod. Obšitniková, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  

 

3.) P.I. Čajkovského č. 26 
 

  MVDr. Maskaľ Milan a Maskaľová Andrea, rod. Tothová,  Naciná Ves č. 327, 072 21 Naciná Ves, 
  JUDr. Michal Dunda, rod. Dunda, P.J. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce,   
  Kerekešová Stela, rod. Korpová, P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce, 
  Korpa Zdenko, rod. Korpa, Odbojárov 2582/24, 071 01 Michalovce,  

 

4.) P.I. Čajkovského č. 28 
 

  Bc. Sokol Štefan, rod. Sokol, Za humnom 98/60, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor,  
  Birbičová Eva, rod. Miglecová, Čajkovského 28, 071 01 Michalovce,  
  Hollý Jozef a Irena Hollá rod. Zajacová, Čajkovského 28, 071 01 Michalovce,  
  Mišlai Radoslav, rod. Mišlai, Palín č. 147, 072 13 Palín,  
  Pošiváková Sandra, rod. Dlugošová, Záhradná 195/9, 044 17 Slanec,  
  Dubský Otakar, rod. Dubský, P.I. Čajkovského 1098/28, 071 01 Michalovce,  

 

5.) P.I. Čajkovského č. 30 
 

  Mikšátková Viera r. Hrebeňáková, Kojetická 1024, 277 11 Neratovice, ČR, 
  Kováčová Silvia, rod. Sabovčíková, Ukrajinská 170/3, 071 01 Michalovce,  
  Ing. Sabovčík Marek, rod. Sabovčík, Chrastné 117, 044 44 Kráľovce pri Košiciach,   
  Majerník Marián, rod. Majerník, Partizánska 2513/6, 066 01 Humenné,  
  Knapec Jozef, Brezová 1636/37, 071 01 Michalovce,   

 

 

 

 



6.) P.I. Čajkovského č. 32 
 

  Kmetóny Peter, rod. Kmetóny, Štefánikova 48, 071 01 Michalovce,  
  Kardoš Karol, Čajkovského 32, 071 01  Michalovce, 
  Haburčák Vladimír, rod. Haburčák a Bc. Michaela Haburčáková, rod. Cingeľová, Čajkovského 1098/32,  

                      071 01 Michalovce,   
  Hospodár Július, prof. Hlaváča 1886/2, 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 NN elektrických prípojok, 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 súčasných, ako aj akýchkoľvek iných budúcich vlastníkov  

NN elektrických  prípojok, alebo ich častí), 

2.3  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej a kanalizačnej 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 – 6,3 m a kanalizačnej prípojky cca – 2,5 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, vodovodnej a kanalizačnej prípojky s právom vstupu a vjazdu  
na daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Stavba rodinného domu v Michalovciach na p.č. 
1838/473“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený 
na parcele registra C-KN p.č. 1838/473,  k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11200, k.ú. 
Michalovce s investorom, spoločnosťou  VR building s.r.o., prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce, 
IČO: 52 404 331, 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, 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/473, k.ú.Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej 
prípojky, alebo ich častí), 

2.4  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej a kanalizačnej 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 – 6,3 m a kanalizačnej prípojky cca – 2,5 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, vodovodnej a kanalizačnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný 
pozemok, realizované v rámci stavby: „Stavba rodinného domu v Michalovciach na p.č. 
1838/474“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený 
na parcele registra C-KN p.č. 1838/474, k.ú. Michalovce, evidovanej  
na LV 11200, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou  VR building s.r.o.,  
prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce, IČO: 52 404 331, 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, 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/474, k.ú. Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej 
prípojky, alebo ich častí), 

2.5   schváliť zriadenie vecného bremena na NN elektrické vedenie uložené pod povrchom na 
pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra C-KN p.č. 5293, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157,  
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vedenia  
54 m), ktorá je spresnená geometrickým plánom č. 19.03301/2019 zo dňa 16.10.2019, 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle  
VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: 
„Michalovce, TS89 – demontáž, úprava NN T.J.Moussona“ s investorom, spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 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 opráv, údržby, výmeny 
a rekonštrukcie NN 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 elektrického 
vedenia, alebo jeho časti), 

2.6   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej a kanalizačnej 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 a kanalizačnej prípojky cca 1,5 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: „RD 
Michalovce - pod Hrádkom“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý 
bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/234,  k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 
11717, k.ú. Michalovce, s investorom, Mgr. Luciou Chocholáčkovou, Kamenárska 6551/56, 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 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/234, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 
11717, k.ú. Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí), 

2.7  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
VN a NN elektrického rozvodu pod povrchom na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  E-KN p.č. 9576/1 a pozemok 
registra E-KN p.č. 9451/1, ktoré sú evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je 
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke VN a NN elektrického rozvodu cca 98 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, VN a NN elektrického rozvodu s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, 
realizované v rámci stavby: „Michalovce – Ul. Tučekova – VN prípojka, trafostanica 
a rekonštrukcia NN rozvodov distribučnej sústavy“, ktoré budú slúžiť pre napájanie 
novopostavených objektov nachádzajúcich sa na ulici Štefana Tučeka, 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 VN a NN elektrického rozvodu, 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 a NN 
elektrického rozvodu, alebo ich častí), 

2.8   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky pod povrchom 
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra E-KN p.č. 5806/14, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej  prípojky cca 93,7 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,  
NN elektrickej prípojky s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: 
„Novostavba polyfunkčného bytového domu GREENSIDE V. - Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre 
napájanie novostavby polyfunkčného bytového domu, ktorý bude postavený na parcele registra 
C-KN p.č. 1699/44, p.č. 1699/81  a p.č. 1699/58, 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 NN elektrickej 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 NN elektrickej 
prípojky, alebo jej časti), 

2.9  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
NN elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 31/4, k.ú. Michalovce, evidovaný  
na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN 
elektrickej 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investormi, Františkom Juhászom  
a MUDr. Máriou Juhászovou, Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom v rámci realizácie 
stavby: : „Rodinný dom s.č. 43“, ktorá bude slúžiť pre napojenie rodinného domu žiadateľov, 
ktorý je postavený na parcele registra C-KN p.č. 569, evidovanej  
na LV 1700, k.ú. 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, NN elektrickej 
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 „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra  



C-KN p.č. 569, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 1700, k.ú. Michalovce, NN elektrickej prípojky, 
alebo jej časti), 

2.10  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného potrubia (rozšírenia 
vodovodu), na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra E-KN p.č. 554/1, k.ú. Vrbovec, evidovaný  
na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodného potrubia cca 80 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, spoločnosťou PRAMO s.r.o., 
Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 717 969 v rámci realizácie stavby: „Rozšírenie 
verejného vodovodu“, ktorý bude slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného 
domu, ktorý bude postavený na parcelách registra  
C-KN p.č. 97/5, C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec 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 
vodovodného potrubia 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 vodovodného potrubia, alebo jeho časti), 

2.11 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej 
prípojky a distribučného plynovodu  s pripájacím plynovodom na pozemku vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 554/1, 
k.ú. Vrbovec, evidovaný na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v 
celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 12 m, elektrickej prípojky cca 13 m, kanalizačnej prípojka 
cca 82 m, distribučného a pripojovacieho plynovodu cca 90 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, Mgr. Andreou Dohaňošovou,  
J.Hollého 181/78, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“, 
ktoré budú slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcelách registra C-KN p.č. 97/5, C-KN 100/7  
a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec, 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 „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností registra C-KN 
p.č. 97/5, C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec 
inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.12 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  vodovodnej, 
kanalizačnej, NN elektrickej a plynovej prípojky, na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  
E-KN p.č. 9464, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je 
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 4,1 m, kanalizačnej prípojky cca 5,1 
m, elektrickej prípojky cca 6,7 m, plynovej prípojky  
cca 16,2 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 inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok 
s investorom, Petrom Timkom, Stretavka 20, 072 13 Stretavka, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
pripravovanej novostavby polyfunkčného objektu, ktorý bude postavený na parcelách registra 
C-KN p.č. 927 a  C-KN 928, k.ú. 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 „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností registra C-KN 
p.č. 927 a C-KN 928, k.ú. Michalovce, inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.13 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  vodovodnej, 
kanalizačnej, NN elektrickej  prípojky a pripojovacieho plynovodu,  
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra C-KN p.č. 1702/2, k.ú. Stráňany, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom 
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky  
cca 3 m, kanalizačnej prípojky cca 6,8 m, NN elektrickej prípojky cca 0,5 m  
a pripojovacieho plynovodu cca 1,9 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, Mariánom Kolesárom, Topolianska 
129, 071 01 Michalovce, v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“  ktoré budú slúžiť 
pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele 
registra C-KN p.č. 1702/21, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6696, k.ú. Stráňany 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 
„in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti 
registra C-KN p.č. 1702/21, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6696, k.ú. Stráňany, inžinierskych 
sietí, alebo ich častí, 

2.14 schváliť zriadenie vecného bremena na IS, vodovodnú a kanalizačnú prípojku uložené pod 
povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra E-KN p.č. 27/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce  v celkovej dĺžke 3 m (vodovodná prípojka 1 m, 
kanalizačná prípojka 2 m), ktorá  je spresnená Geometrickým plánom č. 36579017-3/2020 zo 
dňa 24.01.2020, s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 
101/2007 s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena na uložené inžinierske siete, 
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, ktoré boli uložené v rámci realizácie stavby: 
„Rodinný dom“ s investormi, Ing. Jozefom Tabišom, P.Horova 12,  
073 01 Sobrance a MUDr. Katarínou Tabišovou, Závadka 83, 072 33 Závadka, 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 opráv, údržby, 
výmeny a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej 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 nehnuteľností C-KN p.č. 629/2 a p.č. 629/3, k.ú. Michalovce, evidovaných  
na LV 3182, inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.15 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
kanalizačnej 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 dĺžke kanalizačnej prípojky 
cca – 3,5 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, s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, 
realizované v rámci stavby: „Rodinný dom“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby 
rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra  
C-KN p.č. 1838/491, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11155, k.ú. Michalovce s investormi, Ing. 
Richardom Morozom, Humenská 3555/13, 071 01 Michalovce  
a Mgr. Alexandrou Morozovou, Hatalov č. 166, 072 16 Hatalov, 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, kanalizačnej 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/491, k.ú. Michalovce, kanalizačnej 
prípojky, alebo ich 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: 

• pozemok registra C-KN na Ul. Štefánikovej 
 p.č. 2870/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 463 m2, do 

výmery 10 m2, 

• pozemok registra C-KN na Ul. farskej 
 p.č. 136/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m2, 

− v  k.ú.  Michalovce,  obec  Michalovce,  okres  Michalovce,  pozemky  vedené Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 

• pozemok registra E-KN na Ul. Gagarinovej 
 p.č. 6379, druh pozemku ostatná plocha, výmera 20 904 m2, do výmery 12 m2. 

 

 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  45 
 
 

K bodu:  MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
I. Odporúča:  

predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným 
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady: 

1. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 914/70, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 18 m2, k.ú. 
Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-116/2019, zo dňa 23.12.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 9.1.2020 pod č. G1-816/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 914/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 650 
m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov Michala 
Stanka, rodeného Stanka a Luciu Stankovú, rodenú Štofovú, obidvaja bytom Ul. Pribinova č. 20, 
071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 828 €, ako záverečné 
vyhodnotenie súťaže, 

2. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 378/8, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 68 m2, k.ú. 
Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov Ing. Ladislava Ebského, 
rodeného Ebského a Danielu Ebskú, rodenú Marcinovú, obidvaja bytom Ul. Gorazdova č. 3642/11, 
071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 952 €, ako záverečné 
vyhodnotenie súťaže, 

3. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novourčeného 
pozemku C-KN p.č. 380/9, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 50 m2, k.ú. Michalovce, ktorý 
bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne overeného 
Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, vytvorený z pôvodného 
pozemku E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce a z pozemku C-KN p.č. 380/9, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 30 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť 
Róberta Bánoma, rodeného Bánoma, bytom Ul. Svätoplukova č. 5619/8, 071 01 Michalovce, ktorý 
ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 700 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 
 



4. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 380/23, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 36 m2, k.ú. 
Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 
m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, schváliť Ing. Mariána Pada, rodeného Pada, bytom 
Ul. Samova č. 730/13, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 
513 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 

5. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 380/24, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 65 m2 a 
p.č. 380/25, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 17 m2, k.ú. Michalovce, ktoré boli na základe 
Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne overeného Okresným 
úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelené z pôvodného pozemku C-KN p.č. 
380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, 
obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť Mgr. Zuzanu Lešovú, rodenú Lešovú, bytom Ul. 
Samova č. 731/15, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 
1 150 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 

6. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 380/26, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 21 m2, k.ú. 
Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodných pozemkov registra C-KN p.č. 379/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 389 m2 a pozemku C-KN p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
1379 m2, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť Róberta Bánoma, 
rodeného Bánoma, bytom Ul. Svätoplukova č. 5619/8, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za 
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 294 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 

7. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1837/265, druh pozemku zastavané plochy, výmera 13 m2, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 34834001-24/2016, zo dňa 23.3.2016, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 30.3.2016 pod č. G1-181/16, odčlenený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1837/175, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 
18468 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov JUDr. 
Marcela Kirnága, rodeného Kirnága a JUDr. Gabrielu Kirnágovú, rodenú Ivankovú, obidvaja bytom 
Ul. tehliarska 6018/27A, 071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 
828 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 

8. Odporúča schváliť,  

A) v garážovej lokalite na  Ul. špitálskej – Zekon 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3728/25, 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 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 
10048, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok 
medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp.č. 4688, PaedDr. Katarína Romaňáková, rodená 

Mitrovčáková, bytom Ul. Štefánikova č. 1408/46, 071 01 Michalovce, 

B) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – P2-S2 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3334, druh pozemku zastavaná plocha 



a nádvorie, výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva 
pre vlastníkov  stavby garáže súp.č. 4547, Milana Mikuláša, rod Mikuláša, bytom 
Ul. Štefánikova 1413/74, 071 01 Michalovce a Martu Mikulášovú, rod. 
Kubiridžakovú, bytom  Ul. Štefánikova 1413/74, 071 01 Michalovce v podiele1/2 
pre každého, 

C) v garážovej lokalite na  Ul. Kuzmányho 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 2969/38, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 21 m2, ktorý je evidovaný na LV 6438, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva 
pre vlastníkov  stavby garáže súp.č. 5169, Michala Ryníka, rod.Ryníka, bytom Ul. 
M. Rázusa 13, 071 01 Michalovce a Ing. Annu Ryníkovú, rod. Šiketovú, bytom Ul. 
M. Rázusa 13, 071 01 Michalovce v podiele 1/2 pre každého. 

9. schváliť odpredaj pozemku C-KN p.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 300 
m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5157, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, Okres Michalovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za symbolickú 
cenu 0,10 €/m2 z dôvodu, že žiadateľka doložila Rozhodnutie Okresného národného výboru 
v Michalovciach č. Fin. 6151/76/Jo o pridelení pozemku do osobného užívania, stavebné povolenie, 
kolaudačné rozhodnutie, darovaciu zmluvu a Notársku zápisnicu z dedičského konania, 
preukazujúcimi legálnosť postavených stavieb a jej vlastníctva k týmto stavbám. 

10. schváliť 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. 35024780-30/2017, 

zo dňa 13.3.2017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedeného spoluvlastníka bytového domu na Ul. 

nad Laborcom súp. č. 1770, o veľkosti podielu rovnajúcej sa jeho veľkosti podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadenia tohto bytového domu: 

P.č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 

podielu 

[€] 

Poznámka 

BYT Podiel na 

spoločných  

častiach 

a spoločných  

zariadeniach domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 

bytu 

1. 

Sabadoš Michal,  

r. Sabadoš  

Ul. nad Laborcom 1770/6 

Michalovce 

1/1 6 5. 59 7406 /627016 45,69  

            7406 /627016 45,69   

11. schváliť spôsob prevodu novourčeného pozemku C-KN p.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 123 m2 a novovytvoreného pozemok C-KN p.č. 4/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 
230 m2, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 14328810-168/2020, zo dňa 23.7.2020, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 3.8.2020 pod č. G1-435/2020, oddelené 
z pôvodných pozemkov C-KN p.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 218 m2 
a p.č. 4, druh pozemku ostatná plocha, výmera 1 941 m2, ktoré sú evidované Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Vrbovec, 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 1000 € 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 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 1000 € 
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. 

12. schváliť spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 381/14, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 573 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 1000 € 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 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 1000 € 
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. 

13. schváliť spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 4687/3, druh pozemku ostatná plocha, výmera 
510 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 1000 € 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 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 1000 € 
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. 

14. schváliť spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 1428/1, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 47 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 100 € 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 100 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 100 € 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. 

15. schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4107/2, druh pozemku zastavaná 
plocha, výmera 15 m2 k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-
38/2020, zo dňa 1.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 13.7.2020 pod č. 
G1-390/20, oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 4107, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 56 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 100 € 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 100 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 100 € 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. 

16. schváliť odkúpenie novovytvorených pozemkov registra C-KN: 

− p.č. 4645/112, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 133 m2, 

− p.č. 4645/113, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 163 m2, 

− p.č. 4645/114, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 12 m2, 

− p.č.5375/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 6 m2, 

− p.č. 5375/3, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 39 m2, 
ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 35024780-174/2019, zo dňa 9.1.2020, úradne 

overeného Okresným úradom Michalovce dňa 28.1.2020 pod č. G1-9/2020, oddelené z pôvodných 

pozemkov: 

− E-KN p.č. 717/1, druh pozemku záhrada, výmera 45 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva 

č. 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,  

− C-KN p.č. 4645/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52643 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva 

č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

− C-KN p.č. 4645/20, druh pozemku záhrada, výmera 84 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva 

č.1941, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

od nástupcov vlastníkov – dedičov, po pôvodných vlastníkoch Gizely Zajacovej, rod. Müllerovou 

a Alžbety Tokárskej, rod. Müllerovou, ktorí odpredali Československému štátu, ONV Michalovce, 

zastúpenému Stavoinvestou Inžinierskou organizáciou Košice, nehnuteľnosti v čase predaja 

zapísané na LV č. 1941, k.ú. Michalovce, p.č. 717/1 kúpnou zmluvou, o neplatnosti ktorej rozhodol 

Okresný súd Michalovciach rozsudkom č. 19C/68/2006, za jednotkovú cenu pozemkov 18 €/m2, 

s tým, že súhlas so zápisom predmetného geometrického plánu bude daný až po podpísaní Zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľností v zmysle tohto bodu. 

 

II. Zrušiť uznesenia MsZ: 

− č. 287, zo dňa 18.6.2013, v bode bod I/10,  

− č. 113, zo dňa 27.10.2015, v bode I/10, 



− č. 154, zo dňa 23.2.2016, v bode I/11, 

− č. 172, zo dňa 19.4.2016, v bodu I/8, 

− č. 230, zo dňa 25.10.2016, v bodu I/6, 

− č. 118, zo dňa 29.5.2020, v bodu I/4, 

− č. 389, zo dňa 24.4.2018, v bode I/3, poradové č. 2 
 

III. Odporúča splnomocniť  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených uznesení  odpredajov a 
výkupov  v bode I. Návrhu na uznesenie. 

 

 T: 2020 - 2021 
 Z: Viliam Zahorčák 
     primátor mesta 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

 

 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 

 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  46 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA A NÁVRH SYSTÉMU BUDOVANIA DETSKÝCH  
                 IHRÍSK NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE MICHALOVCE 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
predložiť Informatívnu správu a návrh riešenia systému výstavby budovania detských ihrísk na 
verejných priestranstvách v meste Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva 
s odporúčaním preferovať alternatívu č.2. 
 
       Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
       T: august 2020 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  47 
 
 

K bodu:  NÁVRH DODATKU Č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA                                   

                MICHALOVCE Č. 204/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU                    

                A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA  

                ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK 2020 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť: Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta  Michalovce č.204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020 na 

zasadnutie MsZ 

 

           Z: ved. odboru školstva a športu

                                                                                               T: august 2020 

 

      
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan  



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 

                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  48 
 
 

K bodu:  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE 
      -NÁVRH NA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 9 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
1. o d p o r ú č a 

     Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach: 

a)  schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce 
b)   v rámci Zmien a doplnkov č. 9 riešiť dopravné prepojenie ulíc Športovej a Narcisovej 

c)   vypustiť lokalitu č. 20. 

 
2. o d p o r ú č a  
    vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 
    predložiť návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce       
    na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Z: Ing. Anna Mrázová 
     vedúca odboru V, ŽP a MR   
T: august 2020 

 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  49 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O PODMIENKACH OVS NA POSKYTOVANIE  
                 SLUŽIEB BIKESHARINGU 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 

1 .  B e r i e  n a  v e d o m i e :  
Informatívnu správu o príprave OVS na poskytovanie služieb bikesharingu 

2. O d p o r ú č a :   

predložiť  Návrh obchodnej verejnej súťaže na poskytovanie bikesharingu. 

 Z: Ing. Anna Mrázová  
      vedúca odboru výstavby ŽP a MR 
 T: august 2020  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 

                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  50 
 
 

K bodu:  ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK  
NA REALIZÁCIU PROJKETU „ZEFEKTÍVNENIE VEREJNEJ SPRÁVY REGIÓNU       
POSILNENÍM KAPACÍT 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
       Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
       T: august 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  51 
 
 

K bodu:  ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK  
     NA REALIZÁCIU PROJEKTU „PODPORA ENERGETISKCEJ EFEKTÍVNOSTI  
     BUDOV V MESTE MICHALOVCE 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
     
       Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
       T: august 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  52 
 
 

K bodu:  ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA NA REALIÁCIU PROJEKTU  
     „REVITALIZATION OF KERTA AND SZÉPHALOM PARK“ 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
     
       Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
       T: august 2020 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  53 
 
 

K bodu:  ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ  
PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „ MODERNÉ TECHNOLÓGIE – 
SMART CITY – MESTO MICHALOVCE“ 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
     
       Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
       T: august 2020 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  54 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach.  
    
       Z: Ing. Bobovníková,PhD. 
                                                                                           T: august 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  55 
 
 

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2020   
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť Návrh na udelenie mestských ocenení 
v roku 2020 na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
       Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
       T: 27.8.2020 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  56 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre PaedDr. Ľudmilu Lakomú. 
 
       Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
       T: 27.8.2020 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  57 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA VOĽBU PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU MICHALOVCE  
                 PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2021 - 2024 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
vedúcej organizačného odboru predložiť Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu 
Michalovce na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
       Z: Mgr. Slaninková, ved. org. odboru 
       T: august 2020   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  58 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA VSTUP MESTA MICHALOVCE DO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  
     MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB IUVENTA MICHALOVCE, O.Z. 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť  Návrh na vstup Mesta Michalovce do 
Mestského športového klubu IUVENTA Michalovce, o.z. do najbližšieho mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 
      
       Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta  
       T: august  2020 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  59 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA VSTUP MESTA MICHALOVCE DO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  
     KLUB AKCIONÁROV VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,  
     A.S., O.Z. 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť Návrh na vstup Mesta Michalovce do 
Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.   
   
       Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
       T: august 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  60 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA  O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY  
    MICHALOVCE ZA I. POLROK 2020 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2020. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  61 
 
 

K bodu:  NÁVRHY PLÁNOV ROKOVANÍ RR A KOMISIÍ PRI MSZ MICHALOVCE NA  
                 II. POLROK 2020 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a  
 
zástupcovi primátorovi mesta, predložiť návrhy plánov rokovaní RR a komisií pri MsZ 
Michalovce na II. polrok 2020 na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
       Z: Ing. Sokologorský, zástupca primátora 
       T: august 2020 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 18.8.2020         číslo:  62 
 
 

K bodu:  NÁVRH PROGRAMU IX. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V  
                 MICHALOVCIACH 

 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
program IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktorá sa uskutoční 
27.8.2020 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce na I. poschodí.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 

Overovateľ:  Mgr. Milan Kaplan 

 

 


