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ZÁPISNICA 
 

z X. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 30. 11. 2020 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
1. OTVORENIE 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol X. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor  privítal: 

zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského a PhDr. Janu Cibereovú, Ing. Zdenka Vasiľa, 
prednostu MsÚ Michalovce, JUDr. Doriča, zástupcu prednostu, riaditeľov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka Mestskej polície 
Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na X. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na 
začiatku rokovania), a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  
 
Z rokovania sa ospravedlnili: Mgr. Erika Šimková, JUDr. Ing. Erik Sibal a Mgr. Anna Berešová. 
  
 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona 
o obecnom zriadení.  Primátor dal hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 19 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania X. zasadnutia MsZ bol schválený. 
 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ 
doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy ? 
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Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 

- Primátor mesta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zmenu programu 
mestského zastupiteľstva. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania: 

Odporúčam vylúčiť  -  zrušiť body programu č. 12 a 15, z dôvodu môjho podozrenia 
z neodôvodneného a nekalého návrhu na uznesenia z nich vyplývajúcich. Ako dôvod 
uvádzam viacero porušení pri dodržiavaní dokumentu – Pravidla rozpočtového hospodárenia 
mesta Michalovce, zákonov SR a etického kódexu poslanca. 

-  MUDr. Goda vyzval poslancov, aby podporili jeho návrh a aby sa uvedené materiály 
prerokovali v príslušných komisiách a následne na mimoriadnom MsZ. 

 

Mgr. Milan Kaplan 

Predložil doplňujúci návrh k programu MsZ v znení: 

- Bod interpelácie odporúča, aby boli v štandardnej podobne, nie len písomne. 

- Odporúčam zaradiť do programu nový bod č. 16: Prerokovanie žiadosti – súhlas so 
zriadením MŠ, o ktorom sa tu rozprávalo na poslednom zastupiteľstve. Pokiaľ k tomu 
nevyjadrime stanovisko, žiadateľ bude odsúdený na ďalší rok čakania. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka vášho posledného návrhu, je plánované, že tento bod bude zaradený do 
programu v mesiaci február 2021. Neobmedzuje to žiadateľku. V zmysle platných predpisov, 
na podanie žiadosti o zaradenie do siete škôl, je termín do konca marca. Napriek tomu dám 
o vašom návrhu hlasovať. 

 

Radovan Geci 

Na základe pravidiel o rozpočtovom hospodárstve čl.10 – v prípade, ak v priebehu 
rozpočtového roka vznikne potreba uhradiť výdavok, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte, je 
možné tento výdavok zahrnúť v podobe návrhu zmeny rozpočtu. Tento návrh sa má okrem 
iného predkladať aj finančnej komisii. Nejde o fakultatívne ustanovenie, čo v praxi znamená, 
že môže alebo nemusí, ale z jazykového výkladu čl. 10 bod 3, jasne vyplýva, že komisia 
prerokuje takýto návrh zmeny a tým pádom toto prerokovanie je jedným z podmienok na to, 
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aby tento návrh mohol byť následne prerokovaný v mestskom zastupiteľstve. Obídenie toho 
by bolo v rozpore s týmito pravidlami. Prosím o vaše vyjadrenie. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Komisie pri MsZ aj mestskú radu je potrebné vnímať ako poradné orgány. Ak sa materiály 
prerokovávajú v komisiách, neznamená to, že musí zastupiteľstvo brať do úvahy ich 
stanovisko. V takejto situácii aká je teraz (pandémia Covid 19), komisie ani mestská rada 
neboli zvolávané. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nesúhlasím s vami pán primátor, ste na tenkom ľade. Upozorňujem kolegov a kolegyne, ide 
tu o flangradné porušovanie zákonov s financiami mesta. Môže to mať aj trestnoprávne 
následky. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Pán primátor, súhlasíte s tým, že materiál nebol prerokovaný v komisii, komisia nedala 
stanovisko? Materiál vidím prvý krát. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Tak ako už bolo povedané, je na zastupiteľstve ako rozhodne, či sa bude o tom rokovať, aj 
bez toho, že to nebolo v komisii. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Godu - Odporúčam vylúčiť  -  zrušiť bod 
programu č. 12: 

Hlasovanie  
(hlasovanie č. 2) 
za: 6 poslancov,  proti: 1, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že  pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Godu - Odporúčam vylúčiť  -  zrušiť bod 
programu č. 15: 

Hlasovanie  
(hlasovanie č. 3) 
za: 6 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že  pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 



4 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kaplana - zaradiť do programu nový bod č. 16: 
Prerokovanie žiadosti – súhlas so zriadením MŠ, o ktorom sa tu rozprávalo na poslednom 
zastupiteľstve.  

Hlasovanie  

(hlasovanie č. 4) 
za: 7 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že  pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kaplana – interpelácie odporúča, aby boli 
v štandardnej podobne, nie len v  písomnej. 

Hlasovanie  

(hlasovanie č. 5) 
za: 7 poslancov,  proti: 1, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že  pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  IX.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 
 

1. PhDr. Jana Cibereová 
      a 
2. MUDr. Jozef Valiska 
 

 
 
BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej a volebnej 
komisie. Na základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej a 
volebnej komisii pracovali:  
 
RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
 a  
RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej a volebnej komisie. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č. 6) 

za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová a volebná komisia bola  schválená. 
 
 
BOD č. 3 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV PREDLOŽENÝCH NA IX. 
ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA 27. AUGUSTA 2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce konštatoval, že riešenie 
interpelácií poslancov bolo zverejnené na stránke mesta. 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Ján Várady 
Interpelácia – „krížna dráha“. S odpoveďou som bol spokojný len čiastočne. Oslovil som Ing. 
Mrázovú, ktorá vyvolala rokovanie za prítomnosti Ing. Fecáka, ktorý bol veľmi ústretový. Za 
súčinnosti p. Čorneja z TaZS a MsP Michalovce boli prijaté dohody, aby sa odstránili čierne  
skládky. Ďakujem za riešenie. 

Interpelácia – budovanie detských ihrísk na Ul. užhorodskej. Bolo zriadené pilotné 
pieskovisko. Odporúčam zriadiť takéto pieskovisko vo viacerých lokalitách. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IX. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 27.8.2020. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 4 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta 

 

Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných 
a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol 
vykonaných v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2020, ktoré boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK). Na ÚHK bolo 
ukončených spolu 16 kontrol, ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období 
august 2020 až november 2020. Povinné osoby boli so správami oboznámené. V 
stanovenom termíne predložili námietky k zisteným skutočnostiam a v dohodnutom termíne 
prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Primátorovi mesta boli predložené 
správy o výsledkoch kontrol po ich prerokovaní s povinnou osobou / prednostom MsÚ, 
riaditeľmi PO a RO Mesta/ (stručne informovala o záveroch jednotlivých kontrol).  
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 

Požiadal o bližšie vysvetlenie záverov zo strany č. 12 predloženého materiálu. Závery 
prehĺbili moje pochybnosti. Konkrétne sa dotknem bodu 3, str.12 – dotácie, ktoré poskytuje 
Mesto na celoročnú činnosť hádzanárskemu klubu IUVENTA, alebo HK Dukla Ingema. Prečo 
z vášho pohľadu je  potrebné prehodnotiť formu poskytovania týchto fin. prostriedkov? 

V rámci svojich záveroch  pri FIN.M.O.S. žiadate o zosúladenie evidencie mesta na základe 
zmluvných dojednaní a predložených výkazov. Ide o opravnú položku. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Poprosil, aby k bodu bola prizvaná Ing. Bereznaninová, ved. FO. 

Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka 

Čo sa týka prehodnotenia – pokiaľ Mesto je členom týchto organizácií, tak je tam možné 
poskytnúť aj príspevok. Je to ale na zvážení, a preto konštatujem, že povinná osoba to má 
prehodnotiť, akou formou. FIN.M.O.S. – čo sa týka účtovnej evidencie, je to rok pozadu. 



7 

 

Výsledky, ktoré dostaneme za predchádzajúci rok sa dostanú až na nasledujúci rok do 
účtovnej evidencie. Ináč si myslím, že tam nie sú veľké pochybenia. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o výsledkoch kontrol. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 5 
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KOTROLÓRKY MESTA MICHALOVCE NA I. 
POLROK 2021 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta 

 

Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

V súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z. v platnom znení predkladám 
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.  
Predkladaný plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 plynule nadväzuje na kontroly 
vykonané v predchádzajúcom období. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie platných 
zákonov a všeobecne záväzných nariadení pri hospodárení s majetkom a finančnými 
prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných previerok a kontrola plnenia uznesení MsZ je 
prevádzaná priebežne. 
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R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 
TaZS mesta Michalovce nakupujú nevýhodne silovú elektrinu. Odporúčam zahrnúť do plánu 
HK nový bod: Kontrola verejných obchodných súťaží pre dodávateľa silovej elektriny pre 
Technické a záhradnícke služby za posledných 5 rokov. 
 
 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

Predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  predniesla doplňujúci návrh od 
poslanca R. Geciho v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje doplniť 

plán kontrolnej činnosť HK o Kontrolu verejných obchodných súťaží pre dodávateľa silovej 
elektriny pre Technické a záhradnícke služby za posledných 5 rokov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 7  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, nebolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
A )  s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2021. 

 
B )   p o v e r u j e   
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 19  poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 6 
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O URČENÍ VÝŠKY 
DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK 2021 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

- Správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu. 
 
Ing. Katarína Poláková, ved. OŠaŠp 
Zákon č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pre obec 
povinnosť pri určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia 
vo všeobecne záväznom nariadení.  

 V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce poskytnúť dotáciu na dieťa a žiaka 
cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia  najmenej vo výške 88% z dotácie 
poskytovanej na dieťa a žiaka v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 Na základe uvedených zákonov predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 
v ktorej je navrhnutá výška dotácie na 1 žiaka v obecných, cirkevných a súkromných školách 
a školských zariadeniach na rok 2021, ktorý zohľadňuje nárokové zložky platov 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vyplývajúcich 
z teraz platných právnych predpisov. Výška dotácie je stanovená na dieťa materskej školy, 
žiaka základnej umeleckej školy pre individuálnu a skupinovú formu, potenciálneho stravníka 
školského stravovania pri základnej škole podľa počtu všetkých žiakov školy, v školskom 
klube detí a centre voľného času pri základnej škole je prepočet podľa skutočného počtu 
zapísaných detí. Všetky uvedené výkazy sa vypĺňajú k 15. septembru začínajúceho školského 
roka a sú stanovené MŠVVaŠ SR.  

 Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu 
dane z príjmov, ktorý je  Mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných 
predpisov a podľa nich Mesto dostane finančné prostriedky na rok 2021. 

 

R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na 
rok 2021. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa  21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11 a 12) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 7 
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

- Správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
     Navrhovaná úprava poplatku za komunálne odpady a zmena výšky sadzieb vyplynula 
hlavne z dôvodu naplnenia a následného uzatvorenia skládky komunálneho odpadu Žabany 
od 1.1.2021  a nutnosti následného uloženia komunálneho odpadu na externú skládku.  

Uloženie odpadu na externú skládku a činnosti s tým súvisiace, t.j.  prekládka komunálneho 
odpadu na prekládkovej stanici Žabany do prepravných veľkoobjemových kontajnerov 
a vlastná preprava odpadu na skládku vzdialenú 37 km od prekládkovej stanice Žabany, 
spôsobí   zvýšenie   výdavkov na zneškodňovanie komunálneho odpadu od 1.1.2021  

     V návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s 
účinnosťou od 1.1.2021 oproti VZN č. 205/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré bolo účinné od 1.1.2020 sú navrhované nasledovné zmeny:   

 1.1. V čl. 1 bod 1.1 navrhovaného VZN dochádza k navýšeniu sadzby poplatku za komunálny    

       odpad na osobu  za kalendárny deň z aktuálnej hodnoty 0,08 € na navrhovanú čiastku     

       0,099 €. 
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1.2. V čl. 1 bod 1.3 navrhovaného VZN dochádza k navýšeniu sadzby poplatku za 1liter 
odpadu   

         pri množstevnom zbere z aktuálnej hodnoty 0,014 € na navrhovanú čiastku 0,017 €. 

1.3. V čl. 3 bod 3.8 navrhovaného VZN sa dopĺňa procesná lehota na uplatnenie nároku  na 
zníženie, resp. odpustenie poplatku, a to najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Táto zmena 
vyplynula z novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

R o z p r a v a  

 

Milan Potocký 

Navýšenie poplatku je o 7 € na osobu. Obyvatelia mesta budú platiť za odpad viac, pre 
ľahkovážny prístup mesta. Mesto nepripravilo včas rozšírenie skládky Žabany. Mesto laxným 
prístupom pripravovalo pôdu na skrytu privatizáciu odpadového hospodárstva, aby s ním 
nakladala nejaká súkromná firma. V prechádzajúcich obdobiach sa Mesto správalo 
predvídavo a rozumne. Čo sa stalo, že za posledné dva roky sme sa dostali do situácie, že 
Mesto musí vyvážať odpad mimo okres? Za ľahkovážny prístup mesta následky znášajú 
obyvatelia. Tento návrh nemôžem podporiť. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nemôžem s tým súhlasiť. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa uchádzame o externé zdroje. 
Boli sme dlho brzdení tým, že na ministerstve životného prostredia, boli naše požiadavky 
blokované. Nemali sme potrebné súhlasy týkajúce sa vplyvu na životné prostredie. Tým 
pádom sme nemohli robiť ani ďalšie kroky. Bola vytvorená komisia z poslancov, aby posúdili 
ako ďalej v odpadovom hospodárstve. Rozhodlo sa napriek zložitosti a problematiky, že 
ideme ďalej riešiť odpadové hospodárstvo formou skládkovania v Žabanoch. Na realizáciu 
sme potrebovali istý čas. Z toho dôvodu musíme odpad voziť inam, čo nám zvyšuje náklady 
na vývoz. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nadviažem na kolegu Potockého. Pán primátor hádžete to na plecia občanom mesta 
a pritom viete za čo vykupujete  len pozemky na Žabanoch. Ak sa dnes schváli bod programu 
č. 12 a 15, tak vyjde suma za nákup pozemkov na cca 1,3 mil. €, ktoré sa dajú kúpiť možno za 
50 tis. € od štátu. Pán primátor ste hluchý ku kritike a doplatí na to mesto. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec, neviem odkiaľ ste nabrali to závratné číslo. Určite to nie je pravda. Na 
zastupiteľstve už bola debata ohľadom nákupu pozemkov od SPF. Bolo to tu vysvetľované 
prečo nie od SPF ale od iného vlastníka. Predbiehal tomu geologický prieskum. 

Milan Potocký – fakt. poznámka 

To, že to Mesto podcenilo, svedčí o tom, že ešte len na budúci rok sa má pripravovať 
projektová dokumentácia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Všetky procesy, ktoré mali prebehnúť prebehli. Ideme presne tak, ako sme postupovať mali. 

Mgr. Milan Kaplan 

Aj mne vychádza prepočet, že navýšenie bude o 7 € na osobu. Je pravda, že bola vytvorená 
komisia na riešenie odpadového hospodárstva. Dostali ste náš súhlas, že chceme ísť touto 
cestou, ale to neznamená, že vám budeme tolerovať to, že sme sa dostali do tejto situácie. 
Nemali sme sa dostať do tohto časového sklzu. Sú tu neustále výhovorky. Keď sa niečo 
pokazí, vždy je na vine niekto iný. Výsledok je navyšovanie poplatku, čomu sme chceli 
predísť. Ako dlho bude tento stav trvať? Dokedy budeme vyvážať odpad do Sirníka, do roku 
2021, alebo 2022? Mal tu byť riaditeľ Oleár. Takéto veci sa plánujú na 10 rokov dopredu. 
Nemali sme dôjsť k takejto situácii. Je to diletantstvo. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Danou problematikou sme sa začali zaoberať, vtedy kedy sme sa ňou zaoberať mali. Už 
v roku 2017 sme atakovali MŽP SR, že potrebujeme ich stanoviská. Napadli nás  rôzne 
záujmove skupiny a bez toho sme nemohli fungovať. 

Radovan Geci 

Nesúhlasím s predloženým VZN a neodporúčam ho schváliť. Osobne som bol na skládke. 
Všimol som si, že až 50 % odpadu tam nemá čo robiť. Mesto dlhodobo nerieši dodatočné 
separovanie zmesového komunálneho odpadu. Mal by niekto za to zobrať osobnú 
zodpovednosť. Doteraz bol poplatok 29,20 €, teraz to bude 36,50 €. Pri prepočte vychádza 
zvýšenie cca o 270 tis. €. Pokiaľ nebude vyvodená osobná zodpovednosť, nemôžem VZN 
odporučiť na schválenie. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Bolo to tu už vysvetlené. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Bola tu spomenutá projektová dokumentácia, myslím si, že nie je spracovaná žiadna. 
Náklady na projektovú dokumentáciu sa už schvaľovali, myslím, že dvakrát po 15 tis. €. Tohto 
roku sme schvaľovali 87 tis. € na projektovú dokumentáciu. Dnes sa dozvieme, že ešte 105 
tis. € je potrebných na projektovú dokumentáciu. Len na projektovú dokumentáciu dáme cca 
200 tis. €. Poslanci, uvedomujete si čo sa tu deje, čo schvaľujete? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec miešate niekoľko vecí dokopy.  

Ing. Miroslav Čornej, tech. námestník TaZS 

Technická dokumentácia bola spracovaná na odbore výstavby, po dnešnom schválení, sa 
môže začať proces územného konania na tretiu etapu skládky Žabany. Proces beží, pokiaľ 
nebude napadnutý, môžeme ho úspešne zavŕšiť  na budúci rok. Na komisii sme riešili linku 
NBU, ktorá je zameraná presne na zníženie podielu odpadu, ktorý tam nemá čo robiť t.j. 
plastov a papiera. Je to ďalší projekt, ktorý sa v meste rieši. 

Radovan Geci – fakt. poznámka  

Mesto neseparuje, separuje spoločnosť ENVIPAK. Ja som rozprával o dotrieďovaní. Mesto 
nedotrieďuje zmesový odpad. Autá s odpadom idú priamo na skládku. Má mesto plán 
uskutočniteľnosti takéhoto zámeru? Je niečo aj v písomnej podobe? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Už keď vznikala skládka TKO – Žabany, už vtedy boli plány na jej postupné dobudovanie, kde 
sa perspektívne počítalo s kazetou 3 a 4. Bol urobený geologický prieskum, kde bolo 
potvrdené, že toto je vhodné územie. Zároveň bolo povedané aj to,  že vzhľadom na 
finančné možnosti, ako sa bude postupovať. Podľa toho sa aj postupovalo, vybudovala sa 1. 
kazeta, druhá, teraz sa chystá vybudovanie tretej kazety. Dlho nás blokovalo ministerstvo 
životného prostredia. Sú tendencie, aby sa spôsob likvidácie  odpadu – skládkovanie,  úplne 
zastavil. Ideme v trende, od ktorého sa vo svete pomaly upúšťa. 

 

Ing. Filip Kaľavský 

Poplatky za odpad sa zvyšujú o 20 %. Dôvod je uzavretie skládky Žabany od 1.1.2021. Pán 
riaditeľ TaZS je vo funkcii od roku 2010, čo robil? Je to zlyhanie riaditeľa a jeho neschopnosť. 
Pri nástupe do funkcie povedal, že sa potrebuje oboznámiť so situáciou, na čo potrebuje 
určitý čas, na základe toho môže vypracovať určité kroky na realizáciu plánu. Dozrel už ten 
čas? 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na niektoré veci už bolo odpovedané. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Zrejme toto plénum a váš klub máte problém s ústnym vyjadrením interpelácií (ťažko sa vám 
to počúva), máte problém s kontrolami, som zvedavý, či aj v tomto prípade budete mať 
problém. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce  o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
Prezentácia: prezentovalo sa  22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 16  poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
BOD č. 8 
NÁVRH DODATKU Č. 1 K VZN Č. 186/2016 MESTA MICHALOVCE O PROCESE  
A PODMIENKACH PRI POVOĽOVANÍ UŽÍVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE 
MICHALOVCE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR. 
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Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa  11.03.2020 dňom 12.03.2020 
vyhlásila mimoriadnu situáciu na území. 

 Na vykonanie uznesení vlády prijal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. 

 Tieto opatrenia zasiahli do režimu reštauračných zariadení. Na základe uvedeného 
a zmiernenie týchto opatrení pre tieto subjekty navrhujeme prijať dodatok VZN č. 186/2016, 
ktorým by sme umožnili prevádzkovanie letných terás od 01.12.2020 do 28.02.2021. 

 

R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

Dodatok č.1. k VZN č. 186/2016 Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní 
užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa  22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
BOD č. 9 
SÚHRNNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA V RÁMCI TEMATICKÉHO HODNOTENIA PHSR ZA 
ROKY 2016 - 2019 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  

- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 

Súhrnná monitorovacia správa sumarizuje aktuálny vývoj jednotlivých strategických 
priorít rozvoja mesta a predstavuje odpočet opatrení a aktivít za jednotlivé strategické témy 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2025 za roky 2016 až 2019.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je jedným zo základných 
a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Predstavuje 
naplnenie princípu programovania definovaného pre regionálnu politiku Európskej únie, 
ktorého zmyslom je podpora integrovaného, viacročného plánovania rozvoja regiónov, miest 
a obcí formou koncepčných strategických dokumentov. 

Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja 
a strategického dokumentu PHSR Košického samosprávneho kraja, pričom zohľadňuje 
špecifiká mesta Michalovce a potreby identifikované jeho občanmi. PHSR poskytuje 
komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia 
v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej oblasti. Vybrané opatrenia sú zároveň 
prepojené s Integrovaným regionálnym operačným program (IROP), ktorý je zameraný na 
zlepšovanie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb 
regiónov, miest a obcí.  

Táto monitorovacia správa je tak, ako aj PHSR 2016-2025, rozdelená do troch 
hlavných oblastí: hospodárska, sociálna a environmentálna. Každý okruh zahŕňa príslušné 
projektové zámery. Tento dokument pojednáva o ich plnení a aktuálnom stave realizácie.  

 
 
R o z p r a v a  

Mgr. Milan Kaplan 

Dotknem sa časti o podpore podnikateľského prostredia a nových investíciách.  Roky neplynú 
do mesta investície. Táto podpora je niečo, čo vlastne ani neexistuje. Hovoríte tu o meste 
športu, kde ale výsledky, prínosy z dlhodobého hľadiska nie sú takmer žiadne. Bola to len 
jedna veľká bublina, kvôli komunálny voľbám, ktorá následne spľasla. Výsledok bol taký, že 
ste investovali nemalé finančné prostriedky do reklamy, propagácie, banery a ďalšie 
nezmysly. Toto nie je dlhodobý prínos pre mesto. Na strane č.5 sú uvedené bonusy pre 
podnikateľov. Už samotný názov je smiešny. Jediný bonus je, že im prenajímate priestory. 
Toto je všade na Slovensku. Toto nie je bonus. Nesledujete aké bonusy majú iné mesta? 
Napr. Žilina je jedným z akcionárov vedecko technologického parku. Mnohé mestá majú 
vytvorené rady pre podnikateľov. Ďalšie mestá sú zapojené do podnikateľského nápadu, kde 
takýmto spôsobom podporujú mladých nových podnikateľov. Mesto Pezinok – je vytvorená 
určitá kategorizácia podnikateľských aktivít. V našom prípade by to mala byť podpora  centra 
mesta, hlavne v zadnej časti mesta. Vy nechcete podporiť ani vytvorenie ľadovej plochy 
v meste. 
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Na str. č. 54  - Vybudovanie tréningovej haly zimného štadióna. Pamätám sa ako ste to 
horlivo sľubovali svojim voličom a mladým nádejným hokejistom pred komunálnymi 
voľbami. Čakáte na výzvu. Neviem či sa toho vôbec dočkáme. Pri predbežnom prieskume by 
výstavba predstavovala čiastku cca 2 mil. €, podotýkam novej a na zelenej lúke. 
Zapamätajme si to. V ďalšom materiáli uvidíme koľko nás vyjde rekonštrukcia plavárne. 
V akom štádiu je vybudovanie tréningovej haly? 

Str. č. 57 – Revitalizácia parku študentov. Mnohé mestá by dali neviem čo, ak by mali takúto 
lokalitu v meste, ktorá má obrovský potenciál v rámci svojho využitia. V minulosti tu boli 
nejaké návrhy a plány. Od tohto sa upustilo. Toto mohlo byť veľké oddychové centrum 
v meste. Bola by to pomoc aj pre podnikateľov. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nadviažem na kolegu Mgr. Kaplana čo sa týka podpory podnikateľského prostredia. Pred pár 
dňami sa ku mne dostala informácia, že ste vyhnali zahraničného podnikateľa, keď vás oslovil 
ohľadne pozemku na halu. Mali ste také požiadavky, že podnikateľ odišiel do Košíc. Beriete 
pracovné miesta občanom mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec vôbec ma neprekvapujú vaše vystúpenia. Je to pre vás typické. Čo sa týka toho 
nezmyslu, čo ste povedali. Neviem o tom, že by mňa oslovil zahraničný podnikateľ ohľadom 
výstavby haly a že ja som si dával podmienky a on kvôli tomu odišiel.  Neviem odkiaľ ste to 
nabrali. Máte zlých donášačov a ešte horších radcov. 

Čo sa týka vyjadrenia pána Kaplana, netvrdím, že všetko robíme tak, ako by sme si to priali. 
Uvítali by sme, keby tých subjektov a podnikateľov bolo v meste viac. Je tu celý rad 
nevyužitých priestorov v priemyselnom parku. Mesto propagujeme a ponúkame isté 
atraktivity, no pokiaľ tu nechcú prísť, tak ich nedonútime. V meste máme veľa zahraničných 
investorov. Čo sa týka mesta športu. Úplne ste zotreli jeho význam. Minimálne v tom, že 
vďaka nemu mesto získalo finančné prostriedky na podporu športu. Získali sme peniaze na 
rekonštrukciu plavárne, pre džudistov. Nemôžem s vami súhlasiť. Čo sa týka tréningovej haly, 
projekt stále žije, nikto ho nezrušil. Garantom úlohy je zväz ľadového hokeja. Mesto je 
partner, čakáme čo sa udeje. Robíme aj inú iniciatívu, aby sa vybudovala tréningová hala 
priamo pri zimnom štadióne. Aj toto je jedná z možností. 

Čo sa týka ľadovej plochy v meste, je to zahrnuté v programe rozvoja mesta. Nie je to nič 
nové. Momentálne dostali prednosť iné veci. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Ovplyvniť investora môžete vy, ako primátor mesta, kto druhý. Ste vo funkcii 12 rokov + 2 
roky a ste členom strany, ktorá 4 roky sama vládla v tejto krajine a ďalšie 4 roky v koalícii. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Jedná vec je, čo chcete a druhá vec je, čo môžete. Teraz vládne vaša strana a my budeme len 
radi, keď pomôžete a pritiahnete tu investorov. Jedna vec je chcieť a druhá je, čo môžete 
reálne ovplyvniť. 

MUDr. Dušan Goda 

Chcem podotknúť, že moje zdroje sú dôveryhodné a pre mňa vy nie ste dôveryhodný. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neprekvapuje ma to. 

Mgr. Marián Sabovčík 

Chcem sa dotknúť okrajových častí mesta. Str. č. 8 – rozšírenie optickej siete. Ak by to bolo 
možné, aby sa táto sieť dotiahla aj do Vrbovca, Močarian aj Topolian. Pomohlo by to 
verejných cintorínom, kde je dlhodobý problém s odpadom. Občania tam často vyvážajú 
odpad, ktorý tam nepatrí. Takáto sieť by pomohla k vybudovaniu kamerového systému. 

Str. č. 10 – výstavba nových chodníkov. Dotknem sa osobitne Ul. močarianskej, kde  v smere 
z mesta po pravej strane, chýba niekoľko metrov chodníka. Cesta je vyťažená a je to 
v obytnej zóne. Bolo by dobre, aby bol chodník po obidvoch stranách. 

Str. č. 11 – zvyšovanie bezpečnosti priechodov pre chodcov. Uvítal by som, aby priechody na  
Ul. kapušianskej, boli nasvetlené tak ako je to v meste. 

Str. č. 48 – rekonštrukcia areálov materských a základných škôl. MŠ na Ul. Fraňa Kráľa by 
uvítala rekonštrukciu vonkajších terás a tak isto vybudovanie menšieho ihriska na loptové 
hry. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka spomínaných bodov – priechody, kamerový systém, areály MŠ, PHSR je 
komplexná úloha. Jednotlivé body riešia príslušné odbory. Napr. kamery, odbor IaG 
v spolupráci s MsP Michalovce. Odbor školstva rieši MŠ, doteraz prebiehali vnútorné 
rekonštrukcie, pomaly prechádzame na vonkajšie priestory, kde sú aj spomínané terasy.  

Ing. Filip Kaľavský 

Zameriam sa na obvod 5. V ruke držím váš volebný plagát z posledných komunálnych volieb 
na zadnej strane je program rovnaký v roku 2014 aj v 2018. Chcem sa spýtať v akom stave je 
riešenie Ul. gerbovej s rómskou komunitou? Ďalej ste sľubovali, že vybudujete uzavreté 
prístrešky na tuhý komunálny odpad. Žiaden tam nie je. 

Dopravný general mesta – v akom štádiu to je? V materiáli je spomínaných 4,36 km 
cyklistických chodníkov. Akým spôsobom do konca volebného obdobia budete spravovať, 
resp. budovať tieto cyklochodníky po meste? V rámci vašich sľubov je vybudovanie pešej 
lávky cez rieku Laborec. Ako Mesto chce pokračovať pri starostlivosti o našich seniorov? 
Plánuje Mesto do budúcna otvoriť ďalšie zariadenie, ako máme Michalovský domov 
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seniorov? Počet obyvateľov nad 60 rokov sa zvyšuje. V programe máte aj výbehy pre psov 
a začatie výstavby domu smútku na Stráňanoch. Občanov SNP zaujímajú spevnené plochy, 
chodníky a parkoviská. Boli urobené len havarijné stavy. Väčšina vašich sľubov nebola 
zrealizovaná. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Reakcia na pán Sabovčíka – súhlasím s tým, že okrajové štvrte, zvlášť Močarany a Topoľany 
majú slabšie nasvietenie, ale už sa to rieši, ale znovu sú to sodíkové lampy. Stmievať môžu aj 
ledkové lampy. Žiadam dokončiť Ul. kapušiansku. Mesiac sa tam nič nerobí. Tak isto žiadam 
nasvetliť priechody pre chodcov. Odporúčam vybudovať aj optickú sieť a snímať aj školy 
a veterinárne stredisko, kostol, cintoríny a obchody. Naďalej pretrváva problém s ihriskom. 

K škôlkam –  osem škôlok pre takéto mesto je málo. Vo výhľade nie je vybudovanie žiadnej 
novej škôlky. Sme pripravení na nárast detí do škôlok? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Dnes nehodnotíme volebný program. Ten sa hodnotí pred koncom voleb. obdobia. Dnes 
hodnotíme PHSR – roky 2016-2019. Čo sa týka Ul. gerbovej stále prebiehajú rokovania 
s vlastníkmi. V rámci našich možností, robíme to, čo môžeme. Nemôžeme robiť na cudzích 
pozemkoch akékoľvek aktivity. Vlastníci musia byť iniciátormi, aby na ich pozemkoch neboli 
ilegálne stavby. Toto oni zatiaľ nerobia. Pre prístrešky sa pripravuje koncepčný materiál. 
Pilotný projekt sa ukázal ako efektívny. Pri bode 16 – materiál je predpokladom na to, aby 
sme mohli vytvárať PHSR tzv. UMR tam môžeme zadefinovať aj toto, čo sa nám žiada 
z pohľadu sociálnych potrieb. Môžeme na to získať aj externé zdroje. 

Čo sa týka škôlok. My nepotrebujeme akútne ďalšiu škôlku. V  budúcnosti, ak taká situácia 
vznikne, budeme sa tým zaoberať. Dnes nám kapacita škôlok postačuje. 

Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 

Hovoríte, že nehodnotíme volebný program, ale ste primátor a máte väčšinu 
v zastupiteľstve. Máte väčšiu šancu uvedené body zrealizovať. Akým spôsobom si 
predstavujete podporu MŠ? Dnes ste odmietli doplnenie programu- prerokovanie žiadosti 
o zriadenie súkromnej MŠ. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nepovedali sme, že to zamietame, len dnes nebudeme o tom rokovať. Opäť vám hovorím, že 
dnes pre potreby mesta máme dostatočné kapacity. Nevnímame to ako niečo, čím sa 
musíme akútne zaoberať. Spomínanou žiadosťou sa budeme zaoberať na budúci rok. 

Volebný program kohokoľvek sa môže v celom rozsahu, alebo čiastočnom premietnuť do 
PHSR na volebné obdobie. Teraz nie je vhodný priestor na hodnotenie politického volebného  
programu. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Spomínali ste pán primátor, že sa rokuje ohľadom Ul. gerbovej. Na budovu pri železničnej 
stanici bolo vydané rozhodnutie na zbúranie. Prečo ešte stále stojí? Je to semenište asociálov 
a špiny. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec o akú budovu ide? Neviem o čom hovoríte. Čosi ktosi vám nahovorí a potom tu 
rozprávate, že mi to neriešime. Objekt v ktorom sa nachádzajú určití ľudia, tak ten sa rieši, 
ale rieši to stavebný úrad, ktorému to prislúcha. 

Radovan Geci 

Na záver chcem povedať, že je mi ľúto, že tento PHSR, sme dostali tri dni pred 
zastupiteľstvom. Odznelo tu kopec rozumných návrhov, ale s týmito poslancami vy 
nerokujete. O plnení PHSR treba rokovať skôr, nie až na zastupiteľstve. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec hodnotíme PHSR roky 2016-2019. Netvoríme niečo nové. Nemôžete povedať, 
že vás vynechávame. Len vy sám, ste priniesol toľko zmien do rekonštrukcie plavárne, že 
budú niektorí hovoriť, že sme to bláznivo navýšili. Ak sme to bláznivo navýšili, tak je to práve 
kvôli takýmto iniciatívam. V podstate ste dnes dali signál občanom, že sa nič neurobilo, že to 
je katastrofa čo je v Michalovciach. Vy máte takéto videnie, na čo máte právo. 

Ing. Iveta Palečková, ved. odboru KaM 

Vážené zastupiteľstvo, rada by som podotkla k  informácii, že ste materiál dostali pred troma 
dňami. Materiál je v súlade s platnou legislatívou  viac ako 21 dní zverejnený na elektronickej 
stránke mesta a tak isto fyzicky na úradnej tabuli vo vestibule MsÚ, tak ako nám to stanovuje 
zákon. 

MUDr. Dušan Goda 

Pán primátor neprekvapujete ma.   Vaša práca by mala spočívať v tom, aby sa verejné 
prostriedky spravovali efektívne a hospodárne. Vybudovanie lávky stálo 239 tis. €. Žiadna 
súkromná firma by nedala 239 tis. € za túto lávku. Je to predražené. Ďalej výbeh pre voľný 
pohyb  psov na Ul. leningradskej. Bol to pilotný projekt s rozpočtom cca 1000 €. Potom došlo 
k navýšeniu na 5000 €.  Skutočná cena je 18 tis. €. Je to opäť predražené. Nedá mi, aby som 
nespomenul zimný štadión. Dostali sme 1,3 mil. € od štátu. Celá rekonštrukcia bola 
zrealizovaná bez  projektu.  Toto bude ešte otvorené. Ste hluchý k akejkoľvek kritike. Vo 
vašom konaní a správaní je rozpor medzi slovami a činmi a žijete v presvedčení, že som lepší 
ako ostatní, preto ja mám právo (akože vy) a ostatní musia. Nie, vy nás poslancov musíte 
počúvať. My sme zástupcovia občanov. Všetko dávate pod koberec. Apelujem na poslancov, 
ktorí vám všetko odsúhlasia. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V meste sa robí, čo aj každý vidí. Okolité mesta z ďaleka nejdú takým dynamickým rozvojom, 
čo vás obrovský škrie, vás osobne pán poslanec. Vy sa s tým neviete zmieriť. Všetko 
spochybňujete a kriminalizujete, čo je typické pre vás. Zastupiteľstvo počúvam, ale 
zastupiteľstvo nie ste vy, pán Goda. Vy ste len jeden člen a vás obrovský škrie, že väčšina 
poslancov má iný názor ako vy. Musíte sa s tým vysporiadať. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán primátor som s tým vysporiadaný, mám právo na svoj názor a osloviť kolegov. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

A .  s c h v a ľ u j e  
v bode 1.2.2 Karta obyvateľa mesta Garant: Odbor Informatizácie a grantov 
v bode 1.5.4 Pomenovanie objektov po významných osobnostiach mesta 
pomenovania týchto budov v meste: 

• Hvezdáreň – pomenovať po maliarovi T. J. Moussonovi, ktorý tam mal ateliér ako Moussonov 
dom 

• Budova (Nám. osloboditeľov 25) – historické pomenovanie Groszov palác 
• Futbalový štadión – ako Štadión Štefana Nadzama 

v bode 1.5.11 Nadviazanie spolupráce s mestami na Slovensku  
doplniť text: 

Nadviazanie spolupráce s mestami na Slovensku a vo svete 

bod 2.3.2 Zriadenie Relax centra na zmysluplné trávenie voľného času - vypustiť 
bod 2.6.5 Vytvorenie lapidária sôch a skulptúr - vypustiť 
v bode 3.1.3 Vytvorenie vertikálnych zelených, samoudržateľných stien, protihlukové steny 
zmena začiatku realizácie na rok 2021 

B .  b e r i e  n a  v e d o m i e  
        Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016 -   
        2019. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.15) 
za: 16  poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 10 
NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2020 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  

- Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
 
Rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 bol dňa 27.11.2019, 
uznesením č. 80  schválený vo výške 956 800 €. Nakoľko v priebehu roka došlo k zásadným 
zmenám v súvislosti s COVID 19 došlo k úprave rozpočtu vo výške – 213 500 € na strane 
príjmov aj výdavkov. Keďže nepriaznivá situácia pretrváva naďalej predkladáme návrh na II. 
zmenu rozpočtu kde sa rozpočet príjmov aj výdavkov znižuje o - 14 500 €. V príjmovej časti 
dochádza k navýšeniu príjmov za vstupné na filmové predstavenia vo výške 4000 € 
a k zníženiu príspevku od zriaďovateľa vo výške – 18500 €. Vo výdavkovej časti dochádza 
k zníženiu výdavkov na mzdy, odvody a služby vo výške – 14500 €. 
V dôsledku týchto zmien dochádza k zníženiu schváleného rozpočtu vo výške                                                           
-228 000,00 €, z toho príspevok od zriaďovateľa sa zníži o 94 000 €. 
 

 
R o z p r a v a  
 
Ing. Filip Kaľavský 
Na položke 223 je  príjem z predaja služieb vo výške 264 642 € Ako sa vám podarilo 
dosiahnuť takúto platbu,  teraz v čase pandémie? 
Pri výdavkoch – položka 637 vo výške 167 tis. €. Na čo boli konkrétne použité tieto 
prostriedky? 
Na položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov 26 357 €. Prosím o vysvetlenie, pri 
schvaľovaní rozpočtu tam takáto položka nebola. 
 
Bc. Harvilčáková – ekonómka MsKS 
Položka 264 642 € ide platby z predaja služieb – ide o príjmy za vstupné za filmové 
predstavenia  a príjmy za média – ide o re fakturáciu za média pre nájomcov na poliklinike. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Nie som spokojný s odpoveďou. Prosím ešte vysvetliť výdavky. 
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Bc. Harvilčáková – ekonómka MsKS 
Väčšia položka vo výdavkoch je za vstupné na filmové predstavenia a sú tam obsiahnuté 
všetky odvody, revízie na budovách a podobne. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
II. zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2020 takto: 

 
Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po znížení vlastných príjmov a transferu                                   
od zriaďovateľa sa znižujú:  
z 956 800,00 € na 728 800,00 €      zníženie o -228 000,00 € 
  - z toho transfer od zriaďovateľa sa znižuje z 375 000 € na 281 000,00 €, 

   zníženie  o   -94 000,00 € 
Bežné výdavky sa znižujú z 956 800,00 € na 728 800,00 €    zníženie o  -228 000,00 € 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 17  poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
BOD č. 11 
NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2020 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú návrh  

na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020, v ktorom sú zohľadnené  predovšetkým skutočnosti  
súvisiace s uplatnením zmeny systému zneškodňovania a prepravy komunálneho odpadu.  
V zmene rozpočtu sú premietnuté aj zmeny vyplývajúce z obmedzenia činnosti prevádzok 
športových zariadení, na základe rozhodnutia Vlády SR v boji proti COVID-19. 

Druhou zmenou rozpočtu sa nemení výška schváleného bežného transferu na rok 
2020. Znižujú sa vlastné príjmy spolu o 173 529 €. Z toho v hlav. činnosti o 74 423 € 
a v podnikateľskej činnosti o 99 106 €.   

Znižujú sa vlastné výdavky spolu o 172 323 €, v hlavnej činnosti o 74 423 € 
a v podnikateľskej činnosti o 97 900 €. Znižuje sa výsledok rozpočtového hospodárenia 
podnikateľskej činnosti o1 206 €. 

 

R o z p r a v a 

Radovan Geci 
 
Významnou položkou sú znížené výdavky za poplatky za uloženie odpadu 50 000 tis. € 
a v podnikateľskej činnosti 30 000 €. Prosím o vysvetlenie. 
Ďalej – všeobecný materiál položka 633 : 45 502    - čo sa za tým skrýva? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Vzhľadom na to, že sa zmenila štruktúra a systém zneškodňovania, neplatíme za našu 
skládku poplatky, ale platíme tieto poplatky už cudzím – skládke Syrník. Rozčlenenie položky 
633 všeobecný materiál, vám zašleme po rokovaní MsZ. 
 
Radovan Geci 
 
Rátali sme s navýšením  výdajov na odpadové hospodárstvo cca 200 tis. € až 270 tis. €, tých 
50 tis. € je v tom zahrnuté? Ak chceme niečo významné pre mesto urobiť, napr. ľadovú 
plochu v meste, tá by stala cca 100 tis. €. Teraz to odľahčím, keď na všeobecný materiál ide 
50 tis. €, je to polovica ľadovej plochy. Je to veľmi vysoká položka. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
V tejto sume nie sú žiadne kancelárske náklady, sú v tom aj náklady na dezinfekciu, ktoré 
stúpli v súvislosti s COVID 19 a do vybavenie zamestnancov, aby mohli vykonávať svoju 
činnosť. 
 
Mgr. Milan Kaplan  
Prosím o presné vyčíslenie danej položky. Mám dojem, že obstarávate ako pán Kičura 
v Bratislave. 
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Pán poslanec, nepovedal som, že 50 tis. € bolo použitých v súvislosti s COVID 19, povedal 
som, že sú v tom aj náklady na dezinfekciu. 
 
Mgr. Ján Várady 
Verejné osvetlenie – kedy sa dokončí Ul. kapušianska, Ul. vrbovská a lepšie osvetlenie 
cintorína a priľahlého ihriska? Tak isto aj nasvetlenie priechodov pre chodcov. Práce už začali 
túto jeseň, viac ako polovica Ul. kapušianskej je napojená. Stále sa ale montujú staré 
sodíkové výbojky. Prečo? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Ul. kapušianska je urobená celá. Môžeme používať len to, čo nám dovolí projekt. Doplňujú sa 
lampy také, aké tam boli. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2020 takto: 

 
- bežné príjmy sa znižujú z 5 164 833 € na 4 991 304 €, zníženie  o 173 529 € 
- bežné výdavky sa znižujú z 5 161 444 € na 4 989 121 €, zníženie  o 172 323 €  

 

- kapitálové príjmy sa nemenia 
- kapitálové výdavky sa nemenia    
- finančné operácie príjmové a výdavkové sa nemenia.  

 
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 16  poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 12 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Predloženou zmenou rozpočtu sa výrazným spôsobom mení príjmová a výdavková časť 
rozpočtu. V bežnom príjmoch upravujeme výšku podielových daní ako aj ostatné príjmy na 
základe očakávanej skutočnosti, celkovo sa bežné príjmy zvyšujú o 363 tis. Bežné výdavky sa 
znižujú celkovo o 104 tis. Výrazne sa znižujú kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. A to 
hlavne z dôvodu presunu jednotlivých investičných aktivít , či ich samotného financovania do 
nasledujúceho obdobia r. 2021. Hlavné dôvody zníženia príjmov, ako aj úpravy 
v kapitálových výdavkoch sú v správe zdôvodnené.  Jedná sa o rekonštrukciu plavárne, 
výstavbu florbalovej haly, rekonštrukciu kostolného námestia a budovania ďalšej kazety 
skládky Žabany a s tým súvisiacich investícií.  

V príjmových finančných operáciách sa znižuje použitie fondu rezerv a znižujú sa aj 
plánované zdroje na čerpanie investičných úverov a kontokorentného úveru práve z dôvodov 
nerealizovania kapitálových výdavkov, ktoré sú v textovej časti zdôvodnené. Predkladáme 
preto aj zrušenie uznesení, ktorými boli čerpania úverov schválené. Keďže tieto   investície 
prechádzajú do rozpočtu r. 2021 pri jeho schvaľovaní je pripravený aj nový návrh čerpania 
úverov.  

Mestu bola poskytnutá  návratná  finančná  výpomoc vo výške 850 274 €, ktorá je 
premietnutá v príjmových finančných operáciách.   

Rozpočet predkladáme na schválenie ako vyrovnaný.  

 
R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Dotknem sa kostolného námestia str. č.6. Chcem si vyjasniť chaos, ktorý pri tejto téme 
vyrábate. V materiáli je uvedené, že príjmy na rekonštrukciu sa znižujú o 450 tis. €, kvôli 
tomu, že uznesením vlády bola znížená dotácia o 225 tis. €. Aká je presná suma dotácie, 
ktorá bude na tento projekt poskytnutá? 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
V rozpočte na r. 2020 sme mali schválené príjmy na rekonštrukciu vo výške 450 tis. €, došlo 
k zníženiu tejto dotácie na sumu 225 tis. €. V rozpočte v r. 2021 je uvedená iná suma, pretože 
mesto sa uchádzalo na kostolné námestie o ďalšie dva projekty. Predpokladáme v r. 2021, že 
na kostolné námestie bude mestu poskytnutá dotácia vo výške 425 tis. €. 
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Radovan Geci 
Chcem len pripomenúť, že rozpočtové opatrenie nebolo prerokované na finančnej komisii, 
čím bol porušený čl. 10 bodu 3. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Poviem vám pán kolega Geci, kde je pes zakopaný. Zrušením uznesení č. 76 a 124 v časti b). 
Bod b): úver vo výške 423 tis. € na účely zabezpečovania kapitálových výdavkov výkup 
pozemkov pre rozšírenie kazety Žabany. Posledný odstavec: k zrušeniu uznesenia MsZ č. 124, 
v časti b) nakoľko v prípade pretrvávania pandemického stavu aj v roku 2021 je možné jeho 
čerpanie napojiť  do rozpočtu, ktorý bude predložený na schválenie MsZ v danom čase. Keď 
som to správne pochopil, to znamená, že tieto peniaze prejdú na pandémiu? 
Od roku 2017 sa už trikrát schválila suma 446 tis. € na tieto pozemky. Na poslednom 
mimoriadnom zastupiteľstve sme schválili ďalších 423 tis. €. Tieto teraz prejdú na 
koronakrízy. Myslím si, že tieto peniaze ostanú v rezerve. Takže, tu je tých 1,300 tis. € za 
pozemky. V bode č. 15 navrhujete ďalší úver na pozemky v hodnote 441 tis. € a zase je tu 
projektová dokumentácia, už tretí krát. Na str. 7 – na projektovú dokumentáciu sa presúvajú 
peniaze do rezervného fondu. Čo my na to poviete? 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Projektové dokumentácie, ktoré sa týkajú skládky Žabany, sa pri rozpočtovom opatrení 
kapitálové výdavky na nich rušia. Nebudú predmetom čerpania rozpočtu v roku 2020. Tieto 
fin. prostriedky plánuje mesto využiť v rozpočte r. 2021. Projektová dokumentácia vôbec 
nebude financovaná v roku 2020 a zdôvodnenie  prečo, je uvedené v materiáli na str. č.7. 
Čo sa týka čerpania úverov, tak ako boli schválené pre rok 2020, sa tieto uznesenia rušia 
v plnom znení, to znamená, že v roku 2020 žiadne úvery čerpané nebudú, vrátane 
kontokorentného úveru. Je to v materiáli uvedené. Mestské zastupiteľstvo schválilo limit 
čerpania kontokorentného úveru, ale bolo vysvetlené, že kontokorentný úver sa bude čerpať 
len v takej výške ako bude schválené mestským zastupiteľstvom. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Ste mi neporozumeli. Kontokorentný úver sa bral na pandémiu, dostali ste 850 tis. od štátu 
na pandémiu a teraz ste schválili 423 tis. na pandémiu. Porušujete rozpočtové pravidlá 
o hospodárení mesta. Ak raz boli schválené kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu, 
na nič iné nemôžu byť schvaľované. A vy si kľudne – bod 15, zoberiete úver na znovu na 
projektovú dokumentáciu Žabany. Podotýkam tretí krát. Navyšujeme Žabany na 1,300 tis. €. 
Toto je už vážne a to bude mať dohru a to veľkú. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tešíme sa na vyše výstrahy. To, že nerozumiete niečomu, je samozrejme, ale že ešte aj 
zavádzate a to, že tomu nerozumiete, chcete obrátiť, že vy ste tu objaviteľ neviem akého 
podvodu, tak toto si vyprosíme pán poslanec, aby ste takto zavádzali verejnosť. Primátor 
vyzval Ing. Bereznaninovú, aby to vysvetlila ešte raz tak, aby to pán poslanec dokázal 
pochopiť. 
 
 
 



28 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Je predložená zmena rozpočtu, nie skutočné čerpanie rozpočtu. To znamená, že ak dávame 
návrh na zrušenie čerpania úverov a dávame návrh na zrušenie uznesení, mesto si nemôže 
dovoliť v roku 2020 čerpať úver. Úver v roku 2020 čerpaný nebude. 
Ešte na margo finančnej komisie, rokovanie fin. komisie sa neuskutočnilo fyzicky ale všetkým 
členom komisie boli materiály na pripomienkovanie zaslané 10. novembra. 
 

- O slovom znovu požiadal MUDr. Goda, primátor mesta mu slovo neudelil, 
s odôvodnením, že nerozumie predkladanému materiálu a zavádza. (Vznesené otázky 
mu boli viac krát vysvetlené). 

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a) r u š í  uznesenie MsZ č. č. 76 na prijatie úveru vo výške 1 790 000 € na účely 

zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – modernizácia plavárne, výstavba 
florbalovej haly a rekonštrukcia kostolného námestia takto:   

• 885 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020 
• 905 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021  

b) r u š í  uznesenie MsZ č. 124 v časti b) na prijatie úveru vo výške 423 000 € na účely 
zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výkup pozemkov pre rozšírenie 
kazety skládky Žabany a spracovanie projektových dokumentácií pre odpadové 
hospodárstvo takto:  

• 250 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020 
• 168 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021 

c) s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením 
č. 4 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 34 596 065 € na 34 959 478 €, zvýšenie o 363 413 € 
2. bežné výdavky sa znižujú z 33 842 373 € na 33 737 637 €, zníženie o 104 736 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 605 716 € na 726 853 €, zníženie o 2 878 863 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 6 015 133 € na 1 959 433 €, zníženie o 4 055 700 €  
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 4 049 378 € na 2 404 392 €, zníženie 

o 1 644 986 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 393 653 €. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 15  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 13 
NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2021 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 
2022 A 2023 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  

- Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 

Pri  plánovaní príjmov na rok 2021 MsKS vychádzalo z reálne dosahovaných 
a očakávaných príjmov minulých období. Pri plánovaní predpokladaných výdavkov na rok 
2021, zohľadňovalo naplánované príjmy a vychádzalo z naplánovaných aktivít a požiadaviek      
na prevádzku a činnosť na rok 2021, pričom sa zistilo, že plánované výdavky presahujú 
plánované príjmy a z uvedeného dôvodu je potrebný transfer od zriaďovateľa. MsKS 
plánované výdavky roku 2021 predpokladá vynaložiť na činnosti súvisiace s kultúrno   -
osvetovou činnosťou, ekonomicko– hospodárskou činnosťou ako aj činnosťami na úseku kina 
Centrum. Pri zostavovaní tohto návrhu rozpočtu bola zohľadňovaná aj situácia v súvislosti so 
stále prebiehajúcou pandémiou COVID-19. 

Na základe tejto analýzy sú na rok 2021 naplánované príjmy z uvedených služieb za 
položku 223 v celkovej výške 293 000 €, čo je oproti predchádzajúcim rokom nižšie 
o 107 000,00 €. 

Nakoľko celkové plánované nevyhnutné výdavky, ktoré predstavujú čiastku                                         
753 000,00 € prevyšujú plánované príjmy, ktoré sú vo výške 453 000,00 € (vlastné príjmy)  je 
zo strany MsKS aj požiadavka na transfer / príspevok / od zriaďovateľa vo výške 300 000,00 
€. Tento návrh rozpočtu sa predkladá ako vyrovnaný rozpočet.   

 

R o z p r a v a  
 
Ing. Filip Kaľavský 
Na rok 2021 máte plánované príjmy vo výške 293 tis. €.  Pri súčasnej situácii, kde beriete 
istotu, že budete mať príjem za služby 293 tis. €? 
Čo sa týka výdavkov, máte naplánované výdavky za služby vo výške 202 tis. €. Pri mzdách 
a odvodoch máte navýšenie cca o 7 %. Je to vhodné v tomto období, ako tomu mám 
rozumieť?  
 
Bc. Harvilčáková, ekonómka MsKS 
Čo sa týka uvedeného príjmu, v prílohe č. 1 máte rozčlenenie podľa jednotlivých položiek 
(podrobne informovala o jednotlivých položkách). Je to plán, nie je to skutočnosť. To isté sa 
týka výdavkovej časti. 
Čo sa týka miezd, na rok 2021 sú naplánované mzdy, ale oproti roku 2020 je to nižšia 
položka. Nejde o navýšenie. 
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Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Počítal som to aj s odvodmi. Nedostal som odpoveď na rezervný fond pri predchádzajúcom 
bode. 
 
Bc. Harvilčáková, ekonómka MsKS 
Položka 610 sú hrubé mzdy a 620 sú odvody. Na obidvoch položkách sú výdavky plánované 
v nižšej výške ako v roku 2020. 
Rezervný fond – sú to finančné prostriedky, ktoré zostali ku koncu roka, ktoré sú evidované 
v pokladniach a na  bankovom účte, zapájame do rozpočtu a robí sa to v  nasledujúcom roku. 
Je tam uvedené, že sú to prostriedky z prechádzajúcich rokov. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Zaujíma ma, ako ste zarobili tento rok 264 tis. € za služby. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, riešime rozpočet rok 2021. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

 
1 .  s c h v a ľ u j e    

Rozpočet  MsKS Michalovce na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 
takto: 

a) ako záväzný na rok 2021 takto : 
 

- bežné príjmy vo výške   753 000,00 EUR 
- z toho bežný transfer od zriaďovateľa 300 000,00 EUR 
- bežné výdavky vo výške   753 000,00 EUR 

 
b) ako orientačný na roky 2022 a 2023 

 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 13  poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 14 
NÁVRH ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2021 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA 
ROKY 2022 - 2023 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
 

 Rozpočet a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2020 sú 
jednou z rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok a výhľady na 
ďalšie dva roky. V porovnaní s rozpočtom na rok 2020 dochádza k niekoľkým výraznejším 
zmenám, ktoré majú vplyv na rozpočet roku 2021, a to:  

- z dôvodu uzatvorenia skládky Žabany od 1. 1. 2021  bude komunálny odpad z mesta 
Michalovce  ukladaný na externú skládku nie nebezpečného odpadu.  V dôsledku toho 
sa celkové výdavky na  zneškodňovanie komunálneho odpadu  zvýšia o 430 580  EUR.  

- zároveň sa zvýšia  aj poplatky za uloženie odpadu za mesto Michalovce o 42 380 EUR, 
z dôvodu zvýšenej sadzby poplatku za tonu odpadu v zmysle zákona o odpadoch, 

- naplnením kapacity skládky sa znižujú výdavky na prevádzke o 346 017 EUR,  
- ďalšie výdavky vzniknú na externú prepravu odpadov veľkokapacitnými kontajnermi na 

externú skládku vo výške 126 000 EUR,  
- zmenou systému prepravy odpadu dôjde k zníženiu výdavkov na prevádzke zber 

a odvoz odpadu o 30 893 EUR, 
- zároveň vzniknú aj výdavky na prekládku odpadu do veľkoobjemových kontajnerov na 

prekládkovej stanici Žabany vo výške 96 600 EUR, 
- dochádza k prerušeniu prevádzky kúpaliska v roku 2021 v súvislosti s jeho  

rekonštrukciou, okrem prevádzky kotolne, ktorá bude zabezpečovať dodávku médií pre 
objekt Zlatý bažant. 

- v rámci úsporných opatrení na prevádzkach dochádza k zníženiu počtu pracovníkov 
v prvej etape   o 14 zamestnancov, pri predpokladanej úspore mzdových výdavkov, 
vrátane odvodov  vo výške  191 249 EUR.  

 

Bežné príjmy pre rok 2021 sú rozpočtované v objeme 5 098 268 EUR, čo oproti roku 2020 
predstavuje nárast o 121 464 EUR, z toho nárast  vlastných príjmov v hlavnej činnosti 
predstavuje 77 981 EUR, pokles  vlastných príjmov v podnikateľskej činnosti predstavuje 112 
994 EUR.  

Rozhodujúcim príjmom je bežný transfer (príspevok na prevádzku), ktorý predstavuje 
objem 4 161 768 EUR,  oproti roku 2020 je vyšší o 161 504 EUR. Príspevok mesta predstavuje 
81,63 %  z celkových príjmov organizácie. 
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               Návrh rozpočtu  TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím 
na základné priority a finančné možnosti mesta. Podstatou je určenie výšky výdavkov na 
činnosti, ktoré zabezpečuje organizácia pre potreby mesta a jeho obyvateľov. Podrobne viď. 
materiál. 

 
 
R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 

Verené osvetlenie – citujem:  Významným prvkom kvality života je funkčný systém verejného 
osvetlenia. Táto veta je pre mňa komická, lebo všetci vieme, že žijeme v tme. Mesto 
Michalovce svetlá vypína. 

Mgr. Milan Kaplan 

Pán Oleár, prečo ste tu neboli, keď sa prerokovával materiál – zvýšenie poplatkov za odpad? 
Vy znášate plnú zodpovednosť za to. Za tento rozpočet nebudem hlasovať. Ak by ste viac 
zaoberali plánovaním a prognózou, možno by to vyzeralo inak. Verejné osvetlenie už 
spomenul kolega. Sú to nemalé fin. prostriedky a zahmlievanie s FIN.M.O.S.-om. Žijeme 
v tme. Svieti každé druhé až tretie svetlo. Pozrite sa ako svietia komerčné spoločnosti. Druhá 
vec je cena energii. Poslanci, tým že zamietli  návrh na kontrolu u vás, nechcú poznať ako 
obstarávate energiu, či je to efektívne alebo nie. Vyciciavate rozpočet. Ja by som vám osobne 
nezveril ani stravný lístok a nie aby ste riešili 5 mil. rozpočet TaZS. 

Ing. Filip Kaľavský 

Chcem sa spýtať pána riaditeľa, či sa necíti zodpovedný za situáciu, že to došlo až do toho 
momentu, že sa to nevyriešilo v predstihu, aby za vaše zlyhanie nemuseli zaplatiť občania. 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

Musím konštatovať, že vaše hodnotenie vychádza z vašej nevedomosti a z toho, že neviete 
aká je náplň konkrétne riaditeľa a spoločnosti TaZS mesta Michalovce. TaZS mesta spravuje 
majetok mesta. My nerozhodujeme o tom, kde a čo sa bude investovať. Čo sa týka 
hodnotenia, že žijeme v tme, áno v určitých prípadoch sa svetlá vypínajú na niektorých 
uliciach, kde je podľa nášho názoru svietivosť silná. Môžeme urobiť to, že ich pozapíname, 
ale treba rátať potom aj so zvýšenými nákladmi, čo nám následne aj vytknete.  

Čo sa týka nečinnosti skládky. Proces nakladania s odpadom je veľmi zložitý z legislatívneho 
hľadiska. Každá chyba stojí namále peniaze, čo sa týka postihov. Ako príklad uvediem, my 
máme živú zmluvu so skládkou v Strážskom, kde je postavená už niekoľko rokov nová kazeta, 
ktorá z legislatívneho procesu doteraz nebola spustená. Mesto Strážske musí odpad voziť na 
inú skládku. To isté sa udialo v Michalovciach, ale to nechcete počuť a pochopiť. Roky boli 
vyvíjané tlaky, aby sme získali súhlasné stanoviská na výstavbu ďalšej skládky. 
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MUDr. Dušan Goda 

Podľa pána primátora, ja ničom nerozumiem a podľa riaditeľa TaZS sme my opoziční poslanci 
nevedomí. Práveže my tomu rozumieme a chceme, aby to vedeli aj občania. Rozumiem 
všetkému čo som dnes povedal. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Pán riaditeľ ešte, že ste nám to tak pekne vysvetlili. Nesvietite, lebo podľa vás je tam 
svietivosť adekvátna. Okolo skládky sú neustále výhovorky na legislatívu a ministerstvo. V tej 
dobe sedel na ministerskej stoličke váš koaličný partner. Asi vaše koaličné vzťahy  nefungujú 
dobre. Skôr ste sa mali pri tej spolupráci zamerať na to, aby ste priniesol pre mesto niečo 
pozitívne. Nie kšefty, ktoré neustále robíte. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neviem o akých kšeftoch hovoríte. Ministerstvo má svoje pravidlá a procesy. Koaličný 
partner bol Most Híd, nepodarilo sa nám ich presvedčiť, to je pravda. 

Mgr. Ján Várady 

Hovoril som pred 10 rokmi, pri budovaní 2. kazety, vybudujme aj tretiu a bolo by to za 
menšie peniaze. Bolo by dobre, aby sa v meste robil množstevný zber. Dokedy sa budú 
inštalovať sodíkové svetlá? Dokedy bude platiť zmluva s FIN.M.O.S.-om? Dediny nás 
predbehli v tomto smere. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1. s c h v a ľ u j e  
 

rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 
 

a) ako záväzný na rok 2021 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto: 
- bežné príjmy  vo výške                5 098 268 EUR 

z toho: 
- transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa  vo výške 4 161 768 EUR 
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- bežné výdavky  vo výške      5 092 678 EUR 
 - kapitálové výdavky vo výške        864 000 EUR 
- príjmové finančné operácie vo výške        864 000 EUR 
- výdavkové finančné operácie vo výške                                                   3 200 EUR 

      
ako orientačný na roky 2022 – 2023 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 15  poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
BOD č. 15 
NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2021-2023 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Rozpočet pre r. 2021 a roky 2022-2023 je spracovaný v súlade so zákonom  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom  o rozpočtovej 
zodpovednosti a príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy.  Rozpočet mesta je 
ovplyvnený nepriaznivým vývojom a negatívnymi dopadmi pandémie hlavne na príjmovú 
časť.  

   Príjmová časť rozpočtu zohľadňuje predpokladanú výšku podielových daní, vychádzajúcu 
z prognóz rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko zákon o štátnom rozpočte ešte nebol 
schválený. Predpokladaná prognóza podielových daní bude zverejnená až po jeho schválení. 
Ďalej v príjmovej časti rozpočtu zohľadňujeme zvýšenie príjmov po úprave všeobecne 
záväzného nariadenia  o poplatku za tuhý komunálny odpad. V návrhu rozpočtu sú 
rešpektované všetky platné zmluvné vzťahy a záväzné nariadenia,  vrátane predpokladaného 
preneseného výkonu štátnej správy.   Sú tu zahrnuté všetky schválené aktivity financované 
z prostriedkov Európskej únie, resp. z prostriedkov úradu vlády, či jednotlivých ministerstiev.   

     Výdavková časť zohľadňuje prevádzkové potreby Mesta za rešpektovania všetkých 
platných zmlúv, ktoré sú  platné pre rozpočtované obdobie. Mesto plánuje pokračovať 
jednak v investičných aktivitách, na ktoré získalo nenávratné finančné prostriedky v r. 2020 
ale neboli realizované, ako napr. rekonštrukcia plavárne, rekonštrukcia kostolného námestia 
a výstavba florbalovej haly.   
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    Pre r. 2021 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 38,74 mil. € a bežné 
a kapitálové výdavky vo výške 40,95 mil. €. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je 
predložený ako schodkový vo výške 2,2 mil. €, ktorý bude mesto kryť čerpaním investičného 
úveru. Tento bude použitý na financovanie   veľkých investičných aktivít a to na 
rekonštrukciu plavárne, kostolného námestia, výstavbu florbalovej haly, výkup pozemkov 
pod III: kazetu skládky Žabany, spracovanie projektových dokumentácií na odpadové 
hospodárstvo, pričom so samotným rozšírením skládky mesto uvažuje v r. 2022, ktorá bude 
tiež financovaná z úveru. 

   Výdavky rozpočtu sú rozpracované aj do 15 programov, resp. oblastí, do ktorých finančné 
prostriedky smerujú a sú v textovej časti zdôvodnené, zároveň sú v programoch stanovené aj 
ukazovatele a ciele na ďalšie obdobia. Rozpočet pre r. 2021 je predložený na schválenie ako 
záväzný, na r. 2022-2023 je predložený orientačný rozpočet. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Upozornil, že súčasťou materiálu, je stanovisko hl. kontrolórky, ktorá ho odporúča schváliť. 
 
  
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Keď som si preštudoval tento rozpočet, ostal som šokovaný z jednej položky. Mesto 
Michalovce v roku 2021 plánuje bežné a kapitálové výdavky vo výške 41 mil. €. To je 
absolútny rekord a bavíme sa tu o čase, kedy tu mame pandemickú krízu. Výdavky sú 
zapríčinené  aj obrovským úverom. Chcete, aby sme schválili úver vo výške 4,7 mil. €, preto 
lebo hovoríte o oprave plavárne, revitalizácie kostolného námestia a florbalovej haly. O tom 
sme rozprávali už na minulých zastupiteľstvách. Rozprávali sme o tom, že cena za 
rekonštrukciu plavárne má byť 2,5 mil. €. Teraz tu máme z 2,5 mil. € návrh na 4,1 mil. €. Bol 
som za to, že ak už máme  investovať také veľké peniaze (2,5 mil. €) do plavárne, tak som 
chcel, aby sme za túto sumu aj niečo dosiahli – rozšírenie maličkého bazéna, rozšírenie 
bazéna pre deti atď., aby sme za 2,5 mil. € nemali len nové kachličky. Vznikol nový rozpočet 
za 4,1 mil. € s čím nemôže súhlasiť. Je tu aj zvýšenie ceny za florbalovú halu. Predtým to bolo 
590 tis. €, zrazu je to 760 tis. €. Ide o nárast o 29 %. 
Položka poistné a príspevky zo 610 tis. € navýšenie na 780 tis. €. Je to poistné za úver? 
Nemôžem súhlasiť, aby mesto v tomto období malo bežné a  kapitálové výdavky 41 mil. €. 
Na to nemáme peniaze. Treba hospodáriť lepšie a je potrebné prepracovať projekty, do 
ktorých chce mesto ísť. Treba stavať rozumne a efektívne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Boli ste to vy, pán poslanec Geci, ktorý ste navrhoval zmeny pri plavárni. Pri plavárni bol 
vypracovaný orientačný rozpočet. Prišiel ste s celým radom iných návrhov, ktoré keď sme 
akceptovali, tak tá suma sa posunula do iných rovín. Vnímal som to, ak váš úprimný záujem, 
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že chcete pomôcť riešiť veci, že chcete, aby sa to urobilo lepšie. Tak ste to prezentovali. Dnes 
mám pocit, že vám ide o zablokovanie tejto investície. Ide vám o tom, aby sme  tých vyše 2,5 
mil. €, čo máme dostať, nevyčerpali, aby ste vy potom mohli tvrdiť, že sa tu nič nerobí. Tak to 
to vnímam aj pri florbalovej hale a pri všetkom čo chceme robiť. My keď sme získali externé 
zdroje na spomínané projekty, tak to potrebujeme dofinancovať. Máme dve možnosti, buď 
tieto peniaze nevyužijeme a vrátime ich, čiže nič sa neurobí, ako by ste si to priali, alebo to 
musíme dofinancovať a na to si musíme požičať. Navyšuje sa to vašimi aktivitami a vašimi 
návrhmi. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán primátor podľa vás sa za 2,5 mil. € nedá zrekonštruovať plaváreň? Dôkaz je kostolné 
námestie, lebo som na to poukazoval. Tam bol rozpočet na 1,5 mil. €. Všetko sa tu 
predražuje. O tom tu rozprávame, o vašom predražovaní, o vašich kšeftoch so stavebnými 
firmami a architektmi.  
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Nachádzate si výhovorku pri tomto navýšení u poslanca Geciho, ktorý upozornil na niektoré 
veci, ktoré by pri rekonštrukcii plavárne mali byť urobené. Zahoreli vám očká aj kolegom 
z firmy Ingema, že tie kachličky budú riadne drahé. Toto nevyužiť, to by ste si neodpustili. 
Pravdepodobne aj pán Raši bude očakávať nejakú kompenzáciu, ale to nás zaujímať nemusí. 
Idete sa 4,1 mil. € rekonštruovať plaváreň. Za 4 mil. ju máte postaviť na zelenej lúke. 
V Maďarskú je za 6-7 mil. € olympijská 50, ktorá slúži na vrcholové podujatia.  Pán Geci 
navrhoval dve zmeny. Dve zmeny navyšujú rozpočet o 1,5 mil. €? 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Oprava plavárne je nevyhnutná, ale keď som videl sumu 2,5 mil. €, už to sa mi videlo veľa. 
Preto som inicioval, aby sa za tie peniaze urobilo čo najviac  a efektívne. Pôvodný váš projekt 
neprinášal nič. Pôvodný bazén, jeden bazén – 25. Začal som rozprávať, aby sa urobila 
športová certifikácia, aby tam bol aj polovičný olympijský bazén, omega, vyplavovací bazén. 
Nemôžem s vašou argumentáciou  a navýšením, pán primátor súhlasiť. Neodpovedali ste mi 
prečo sa navyšuje cena florbalovej haly  a poistného. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri florbalovej hale, boli návrhy a ceny orientačné. Už pri spracovaní projektu čísla vyšli iné. 

Ing. Oľga Bereznaninová 

Poistné a príspevky – táto položka zahŕňa odvodové povinnosti za zamestnancov, príspevky 
soc. fondu, stravné, sú to všetko veci, ktoré súvisia so zamestnancami. Navýšenie sa týka 
zmeny stravovacích poukazov, navyšujú sa stravné poukážky aj zmena systému stravovania 
v súvislosti s COVID 19. 
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Milan Potocký 

Každý rozpočet ukrýva nejaké pozitíva a negatíva. Ako pozitívum vnímam to, že sa bude 
rekonštruovať kostolné námestie a park Kerta. Získali sa na to externé zdroje. Prebehla 
rekonštrukcia múzeá. Celá táto oblasť získa nový šat. Ďalšie pozitívum je, že nekrátime dávku 
v hmotnej núdzi. Negatívum vnímam, že sa zabúda sa na Sídl. SNP. Z rozpočtu mesta tam nie 
je vyčlenený ani cent. Nie sú tam opravené chodníky, nie sú tam detské ihriská. Súhlasím 
s tým, čo hovorili kolegovia, cena za rekonštrukciu plavárne je premrštená. Mesto plánuje na 
budúci rok predať majetok mesta cca za 1,3 mil. €. O aké pozemky a budovy sa jedná? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta  

Časť majetku na odpredaj je už schválená na predchádzajúcich MsZ a iný, bude predložený 
zastupiteľstvu. Sú záujemcovia o niektoré objekty, ktoré mesto má a nevyužíva ich. Objektov 
je viac, ale ktoré konkrétne, to bude  na stole, keď to bude aktuálne. 

MUDr. Dušan Goda 

Plaváreň je extrémne plytvanie, je to márnotratnosť. Prosím o vysvetlenie. Znovu berieme 
úver na Žabany 336 tis. € + 105 tis. € na projektovú dokumentáciu. V bode 12 programu 
rokovania je uvedené, že nedochádza k zrušeniu uznesenia 124 v časti b) – nakoľko pretrváva 
pandémicka situácia aj v roku 2021, je možné ho napojiť do rozpočtu, ktorý bude predložený 
na schválenie MsZ v danom čase. Ak čítam správne, peniaze sa dajú do rezervy na pandémiu. 
Na pandémiu sme už zobrali miliónový úver,  850 tis. € sme dostali do štátu a teraz 423 tis. € 
čo mali ísť na Žabany dávame na pandémiu. Toto je plytvanie. Toto sú tretí-krát vynaložené 
peniaze na predražené pozemky. Od roku 2017 sa schválilo 3-krát položkovite 446 tis. €, na 
júnovom MsZ sa schválilo 423 tis. € a teraz schválite 441 tis. €. Na pozemky 1,3 mil. €, čo sa 
mohli kúpiť za pár desiatok tisíc.  

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Je to čistá demagógia. Pani vedúca, skúste to ešte raz vysvetliť. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová 

Rozpočtovým opatrením č. 4 sme urobili zmeny, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením č.3 a 2. To znamená, že rozpočtové opatrenie č. 4 platí. A keď sme zrušili 
uznesenia, ktoré boli schválené pri predchádzajúcich rokovaniach, tak tieto už neplatia. Platí 
posledná rozpočtová zmena a to je rozpočtové opatrenie č.4. Prosím pána poslanca, aby sa 
pozrel  na schválené uznesenie k rozpočtovému opatreniu č. 4. Čo sa týka kontokorentného 
úveru, bol schválený úverový rámec, s možnosťou čerpania do konca roka 2021. Konkrétna 
výška kontokorentného úveru však bude napojená do rozpočtu a bude predmetom 
schvaľovania. To, že je schválený úverový rámec, to ešte neznamená, že Mesto tento úver 
čerpá, alebo bude čerpať. Čerpať ho bude len v prípade, že to schváli mestské zastupiteľstvo 
aj jeho výšku. 
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MUDr. Dušan Goda  - fakt. poznámka  

Je tu napísané, nedochádza však k zrušeniu uznesenia č. 124 v časti b). Tu je tá finta. Ja 
o tomto hovorím. Prečo ste nenapojili úver na r. 2021  z júna, ale že ste ho akože zrušili 
(účelovo) a beriete nový úver. Pán primátor ja viem o čom rozprávam. Sú to overené fakty, 
nie som demagóg. Preto som bol za zrušenie bodov programu 12 a 15. Hovorím o podvode, 
ktorý sa tu chystá. 

Mgr. Milan  Kaplan 

Vyjadrím sa k najzásadnejším investičným aktivitám mesta. Pozitívne hodnotím potrebu 
revitalizácie kostolného námestia. Pomôže to aj samotnému centru mesta. Presunie sa 
pohyb ľudí aj smerom k hotelu Družba. Táto investícia je opodstatnená. Osobne som 
vybavoval na KSK, aby vám vyšiel vo všetkom v ústrety čo súvislo s kostolným námestím. 
Nemôžem si vziať za svoje rekonštrukciu plavárne. Pôvodný návrh na spolufinancovanie 
mesta bol na 415 tis. €. Pri dotácii 2,10 mil. € je to maximálne výhodné. Následne pán Geci 
navrhol niektoré veci, aby to malo hlbší význam a to rozšírenie dráhy, aby sa mohli 
uskutočniť aj medzinárodné súťaže. Bol by to ďalší benefit pre mesto a to reštaurácie, 
ubytovacie kapacity a podobne. V ďalšom navrhol urobiť malý bazénik pre deti. Vy sa teraz 
idete na toto vyhovárať, že z toho dôvodu je pôvodná investícia (415 tis. €)  navýšená na 1,9 
mil. €. Tieto dve veci sú príčinou navýšenia? Za 4,1 mil. € postavíte plaváreň na zelenej lúke. 
Za takýchto okolností to nepodporím. 

Pýtal som sa predtým, komu má slúžiť florbalová hala, či len klubu, alebo širšej verejnosti. 
Bolo mi povedané, že to budú využívať aj žiaci základných škôl. Aj pri tomto projekte ste 
navýšili sumu z 305 tis. € na 575 tis.€. Prečo? Spomínané navýšenia neboli nikde 
prerokované, ani s poslancami, na komisiách, na mimoriadnom stretnutí, alebo keby ste 
o tom dopredu informovali, že je tu taký zámer. Navrhujem, aby sa toto všetko prehodnotilo. 
Treba urobiť rekonštrukciu plavárne, ale za normálne peniaze. Toto je úplne mimo realitu. 

 

Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka 

Pokiaľ chceme objektívne hodnotiť tento materiál, bolo by dobre poukázať aj na pozitívny 
aspekt. Nikto nepochválil vedenie mesta za získanie externých zdrojov na projekty. Dnes som 
si vypočul, že Mesto za posledných 14 rokov nezískalo žiadne investície, čo nie je pravda. 
Prejdime sa po meste, ako naše mesto vyzerá. Michalovce patria k najkrajším mestám na 
Slovensku a na tom má pán primátor veľkú zásluhu. Keď hodnotíme, skúsme to robiť 
obojstranne.  

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Nová zrekonštruovaná plaváreň neprinesie štandardy športoviska. Za túto obrovskú 
investíciu 4,1 mil. € nebudeme mať polovičný olympijský bazén. Nepribudne 7. a 8. plavecká 
drahá, neprinesieme ďalší vyplavací bazén. Mrzí má navýšenie, ale zase to nebude 
športovisko. Za tie peniaze na zelenej lúke postavíme polovičný olympijský bazén s tým, že 
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by nám ostal veľký priestor na rôzne kultúrne podujatia, na iné sfunkčnenie priestoru. 
Pridaná hodnota bude minimálna. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

 V bode 12 programu – rozpočtové opatrenie č.4 máte napísané, že 30 tis. € projekt. 
dokumentácia na 3. etapu sa napája do rozpočtu 2021 a tak isto ďalšie rozpočtové 
prostriedky na projekt. dokumentáciu na Žabany sa napája do r. 2021. Tu je jasný dôkaz, že 
je to podvod. Táto plaváreň bude na nič, tak ako zimný štadión. Treba rátať, že budú k tomu 
aj dodatky. 

Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 

Navýšenie rozpočtu plavárne o 1,5 mil. € - poprosím o vysvetlenie, aká investícia je za tým. 
Bol by som rad, keď sa rekonštruujú športoviská, aby sa brala do úvahy aj pridaná hodnota 
pre budúce organizovanie športových podujatí. Takto sa získava ocenenie mesto športu a nie 
na základe nejakej kampane pred voľbami. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Pán poslanec Geci,  som predseda fin. komisie, vy ste jej členom. Komisia nemohla byť 
zvolaná, ale materiály boli všetkým členom zaslané elektronicky. Kapitálové výdavky máme 
vo výške 7 484 tis.€. Na plaváreň sme získali externé zdroje vo výške 2,1 mil. €. Bol oslovený 
projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu na investíciu vo výške 2,5 mil. €. 
Snažili sme sa zohľadniť aj vami vznesené požiadavky, ale sme si boli vedomí toho, že každá 
jedna požiadavka bude stáť nemalé fin. prostriedky. Preto sme sa dostali na sumu 4,1 mil. €. 
Možno by bolo dobré sa baviť o tom s projektantom, ktorý po odbornej stránke posudzoval 
to, čo v tej plavárni má byť. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Je mi ľúto, že celý tento projekt je utajený. Nevidíme výsledky, nevidíme výkresy, nenastala 
odborná diskusia. Ak sme sa dopracovali k sume 4,1 mil. €, prečo ste neurobili jednu vec: 
osloviť široký komerčný svet – postavte polovičný športový olympijský bazén na zelenej lúke. 
Verím, že by sa vám prihlásilo 5 – 6 spoločností, ktoré to spravia. Spoliehate, sa na nejakú 
miestnu lokálnu spoločnosť, ktorá navrhuje ceny cez tabuľky. Je to nesprávny postup. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán Geci, vlastne navrhujete, aby sme všetko stopli a  vrátili  peniaze. Peniaze boli žiadané na 
rekonštrukciu našej plavárne, nie na výstavbu plavárne na zelenej lúke. Týmto návrhom 
chcete zastaviť celý proces a začať nový proces, na ktorý ale peniaze nemáme. 
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MUDr. Dušan Goda 

Pán zástupca Sokologorský, prečo neodpovedáš na moje podnety? A vy pán primátor čo 
tvrdíte? Pán Geci, čo sa týka zelenej lúky dal ako prirovnanie. Pán zástupca ako to vidíš 
s úvermi na Žabany? 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Reagujem na poslanca Sokologorského. Pochopili sme, že nikto nevidel projekt plavárne, ani 
výkresy. Na základe čoho sa majú dnes poslanci rozhodnúť? 

Pán Geci nepovedal, že sa to má stopnúť. Od začiatku hovoríme, že sme s tým stotožnený. 
Pôvodný návrh 2,5  mil. € bol pre mesto extrémne výhodný. S tým sme súhlasili. Problém je 
navýšenie na 4,1 mil. €. 

Ing. Jozef Sokologorský – fakt. poznámka 

Na str. 7 predloženého materiálu je uvedená suma na výkup pozemkov Žabany vo výške 336 
tis. €. 

Mgr. Ján Várady 

Pri predložení prvého projektu, sme požadovali zmenu tohto projektu aj celkovej ideovej 
myšlienky. V rámci už spomínaných návrhov pána Geciho, sme ešte žiadali zníženie wellness 
kapacít, ktoré by priniesli šetrenie. So zmenami v projektoch sme neboli oboznámení. Deti 
z ORKY – plavecký klub,  nám odchádzajú. 

 

Predkladám pozmeňujúci návrh v sociálnej oblasti: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

upravuje 

vo výdavkovej časti rozpočtu bod č. 14 – sociálne služby pod bod 14.2 Michalovský domov 
seniorov, v časti bežné výdavky, zvýšiť sumu na rok 2022 o 50 000 € - teda na 2 450 100 € 
a na rok 2023 o ďalších 50 000 € na 2 500 100 €. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Ak som dobre pochopila pre rok 2021 súhlasíte s predloženým návrhom. Rozpočet pre r. 
2022 a 2023 je orientačný. Tento závisí od prísunu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 
tieto zariadenia majú konštantnú výšku. Pokiaľ je navrhovaná zmena na úpravu položky, 
musí byť predložený aj návrh, ktorá položka sa má znížiť. 
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MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 

Reakcia na poslanca Váradyho. Rozumne sa to robí tak, že sa urobí projektová 
dokumentácia, výkaz výmer, predloží sa to poslancom a na základe toho sa schvaľujú 
financie. Tu sa to robí naopak. Urobí sa tu okolo toho chaos. 

 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Ušetriť spomínaných 50 tis. €. sa  dá na rekonštrukcii plavárne, ale aj na iných položkách, 
ktoré sú predražené. V MDS je potrebné ešte prediskutovať nočné služby a služby počas 
víkendu, ktoré sú poddimenzované. 

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

Rozpočet plavárne: Na rokovaní komisie vytvorenej k tomuto projektu, sme podľa 
predloženej štúdie architektonickej kancelárie pracovali s predbežným rozpočtom cca vo 
výške 2,5 mil. €. Ako predsa komisie územného plánu som predkladal a konzultoval všetky 
výstupy, ktoré sme prerokovali v komisii. Akceptovaním týchto zmien riešení, sa týmito 
zmenami rozšíril obvodový plášť, zahrnulo sa dobudovanie bazéna pre neplavcov, bazéna pre 
matky s deťmi a doplnili sa zmeny dispozičných riešení wellness časti a technologickej časti 
projektu. Týmito zmenami sa rekonštrukcia prác a dostavba plavárne pripravenej podľa 
dovtedajšej štúdie, výrazne navýšila. S týmito predpokladanými nákladmi sa dá súhlasiť, ale 
musia sa položkovitým rozpočtom, ktorý vychádza už teraz z existujúcej projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie, ich výška sa musí potvrdiť. Chcem upozorniť kolegov, 
že to nebude konečná cena. Kvalitnou prípravou vereného obstarávania sa projektantské 
rozpočty výrazne znižujú. Realizačná cena môže byť  o 25 až 30 % nižšia podľa skutočnosti, 
ktorý teraz ponúka stavebný trh. Nekritizujme rozpočet, ktorý vychádza z projektantských 
cien, ale sústreďme sa na následnosť a na kvalitne pripravené verejné obstarávania, na 
optimalizovanie realizačnej ceny. 

 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Áno, rozprávali sme sa o zmenách dispozičných riešení za účelom nie zvýšiť cenu výstavby, za 
účelom ušetriť. Vznikalo tam obrovské wellness centrum, ktoré mesto nepotrebuje. Bola by 
tam veľká spotreba tepla a energie. To sme sa snažili dostať z projektu preč, a tým pádom 
ušetriť peniaze.  
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka  

Pán Gejguš vieme, že si známy a úspešný developer. To čo tvrdíš teraz, mi tu nepasuje. 
Vyjadrenie tvoje bolo neprofesionálne a účelové. Zníženie nákladov je utopia. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Pozmeňujúci návrh 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

upravuje 

vo výdavkovej časti rozpočtu bod č. 14 – sociálne služby pod bod 14.2 Michalovský domov 
seniorov, v časti bežné výdavky, zvýšiť sumu na rok 2022 o 50 000 € - teda na 2 450 100 € 
a na rok 2023 o ďalších 50 000 € na 2 500 100 €. 

 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 
(hlasovanie č.21) 
za: 8  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania 

b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2021 – 
2023 

 
2.  s c h v a ľ u j e  

a) prijatie úveru maximálne vo výške 4 735 000 € na účely zabezpečenia financovania 
kapitálových výdavkov – modernizácia plavárne, výstavba florbalovej haly, 
rekonštrukcia kostolného námestia, výkup pozemkov  pre rozšírenie skládky Žabany 
spracovanie projektových dokumentácií k odpadovému hospodárstvu, výstavbu novej 
kazety skládky a kapitálových výdavkov v období r. 2021 - 2022 

       b)   viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2021-2023: 
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            1.  ako záväzný na r. 2021: 

- bežné príjmy vo výške                           35 158 580 €  
bežné výdavky vo výške                        33 469 251 €  

- kapitálové príjmy vo výške                      3 581 812 €  
kapitálové výdavky vo výške                   7 484 000 €  

- príjmové peňažné operácie vo výške    6 584 500 € 
- výdavkové peňažné operácie vo výške 4 371 641 €  

                     v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu      

              2.   ako orientačný na r. 2022-2023  

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 16  poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
BOD č. 16 
NÁVRH NA POSILNENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA ŠIRŠIEHO OKOLIA JADROVÉHO SÍDLA MESTA 
MICHALOVCE A VYTVORENIE JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA S OKOLITÝMI OBCAMI 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak ako bolo avizované pri rokovaní PHSR v súčasnosti prebiehajú na celom Slovensku, a aj 
v regióne KSK, procesy tvorby partnerstva a tvorby Integrovaných územných stratégií (IÚS), 
ktorých súčasťou budú rozvojové integrované územné investície definované pre 
špecifickejšie etablované územia kraja. Takými územiami môžu byť funkčné územia miest  so 
svojím minimálne bezprostredne  susediacim okolím obcí (spoločné katastrálne hranice).  

Priamo susediacimi  obcami mesta Michalovce sú obce Trnava pri Laborci, Vinné, Zalužice, 
Čečehov, Zemplínska Široká, Lastomír, Krásnovce,  Pozdišovce, Suché, Petrovce nad 
Laborcom, Zbudza.  Podľa platnej metodiky sa jedná o územný mestský rozvoj (ďalej UMR), 
ktorý musí spĺňať minimálne kritéria pre definovanie UMR, ktorými sú: 

• jedná sa o jedno z vybraných centier mestských regiónov v súlade s Koncepciou 
územného rozvoja Slovenska,  

• územie s min. 40 tisíc obyvateľmi (minimálne jedno jadrové mesto a jeho susediace 
obce) 
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• spoločný rozvojový dokument – spoločný Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja (ďalej PHRSR), 

• deklarovanie  spolupráce na základe Zmluvy o spolupráci. 

Zástupcovia Mesta Michalovce sa zúčastnili dňa 18.09.2020 prvého informačného stretnutia 
organizovaného predsedom Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK), na ktoré boli 
pozvané viaceré zainteresované subjekty. Dôležitými informáciami boli: 

- v programovom období EÚ 2021 – 2027 budú projekty financované na základe 
schválenej integrovanej územnej stratégie a „odchádza“ sa od modelu dopytovo 
orientovaných projektov, teda bude na úrovni KSK vytvorený mechanizmus  realizácie 
projektov cez rozhodovanie Rady partnerstva, 

- kľúčovým je integrácia územná i sektorová, to znamená spájanie problémov a ich 
riešení do väčších investičných balíkov, spájanie využívania potenciálu väčšieho 
územia  ako len samotnej obce.  

Na základe podaných informácií a naštudovania potrebnej dokumentácie zverejnenej na 
stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Mesto Michalovce 
zvážilo výhody vytvorenia funkčného územia mesta Michalovce a iniciovalo vytvorenie 
podmienky pre územný mestský rozvoj v súlade s metodikou. Výhodami sú: 

- spoločné územie pre plánovanie a realizáciu plánu – podmienkou je mať jeden 
spoločný PHSR 

- príležitosť definovania rozvojových integrovaných investičných balíkov, 
- autonómnosť v rozhodovaní o projektových zámeroch / projektoch v rámci Rady 

partnerstva, ktorá sa vytvára ako komunikačná a rozhodovacia štruktúra na úrovni 
regiónu. Súčasťou Rady partnerstva bude autonómna Kooperačná rada UMR zložená 
zo zástupcov UMR z oblasti verejnej správy (samosprávy a štátnej správy, 
podnikateľského a neziskového sektora), 

- možnosť financovania projektov z viacerých zdrojov (EŠIF, zdroje VUC, vlastné zdroje 
a ďalšie); UMR na Slovensku (plán je spolu 18 UMR) bude mať vyčlenených 6% z 8,6 
miliardy zdrojov EÚ.  

 

Dňa 23.10.2020 mesto Michalovce zorganizovalo informačné stretnutie so starostami 
uvedených okolitých obcí, na ktorom boli prerokované podmienky a možnosti spolupráce 
UMR.  

Celistvé územie mesta a 11 obcí okolo mesta Michalovce so spoločnými hranicami s k.ú. 
mesta Michalovce spĺňa kritériá uvedené v metodike stať sa funkčným územím mesta na 
princípoch územného mestského rozvoja.  

Mesto a obce na svojom prvom stretnutí k možnosti UMR prejavili záujem o spoluprácu a 
etablovanie takéhoto územia. Pre jeho vytvorenie je ešte potrebné konečné stanovisko 
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MIRRI SR a budú ešte potrebné rokovania  a schválenie Zmluvy o spolupráci na úrovni 
všetkých zastupiteľstiev – mesta a obcí v jeho okolí. 

Predkladáme MsZ tento materiál pre vytvorenie funkčného územia mesta Michalovce spolu 
s uvedenými okolitými obcami na schválenie.  

 
R o z p r a v a  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

príležitosť vytvorenia funkčného územia mesta Michalovce spolu s ďalšími okolitými obcami, 
ako aj možnosti a podmienky spoločného plánovania a realizácie rozvoja UMR 
v programovom období EÚ 2021 – 2027. 

o d p o r ú č a  

primátorovi mesta  v prípade kladného stanoviska MIRRI SR  

a) rokovať o podmienkach zloženia Kooperačnej rady UMR o podmienkach tvorby 
spoločného PHRSR, 

b) predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh Zmluvy o spolupráci UMR na 
prerokovanie a schválenie. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 17 
PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Do dnešného rokovanie MsZ predkladáme informácie z rokovanie Komisie majetkovej zo dňa 
17.8.2020, 21.9.2020 Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom 
nebytových priestorov, vyhodnotenie súťaží o prenájom nebytových priestorov, analýza 
nebytových priestorov, žiadosti na prenájom pozemkov, vecné bremená a iné majetkové 
záležitosti. Stanoviská komisie boli prijaté na základe platného hlasovania a jeho výsledku 
v zmysle Štatútu komisie majetkovej. Zároveň predkladáme požiadavky Komisie majetkovej 
plánovanú na 16.11.2020, ktorej rokovania sa z dôvodu pandémie neuskutočnilo, avšak po 
oboznámení sa s nimi, jednotliví členovia komisie k nim zaujali celkovo súhlasné stanovisko. 
V krátkosti oboznámil prítomných s jednotlivými časťami uznesenia. 

 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Spoločnosť ANTIK Telekom s.r.o. Košice má snahu vybudovať vlastnú optickú sieť. Vyzývam 
poslancov, hlavne tých, ktorí nie sú členmi Komisie majetkovej, aby zvážili podporu tohto 
zámeru a to hneď z niekoľkých dôvodov. Výkopové práce by boli cez celé mesto, ide  o 
výrazný zásah do prostredia, tak povediac budeme mať ¾ mesta rozkopanú, pričom tri  
sídliska už prešli revitalizáciou. Nepovažujem to za šťastné riešenie. Ide tu o zámer, ktorý 
prináša službu obyvateľom, ktorá tu už je. Je tu minimálne 7 spoločností.  Zásahy budú aj do 
obytných domov. Prepošlem poslancom aj podrobnú mapu. Niektoré mestá majú v rámci 
svojho VZN klauzulu, že takýto uchádzač by mal v prvom rade využiť už existujúce optické 
siete, po dohode s týmito spoločnosťami, ktoré ju majú, aby sa v rámci nich vedel takto 
napojiť. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Vznesené pripomienky vnímame a boli postupne aj prezentované. Pri uvádzaní materiálu 
som hovoril, že stanovisko bolo celkovo súhlasné, nie jednoznačne súhlasné. Je na rokovaní 
MsZ, ako sa k tomu postaví. 
 
Milan Potocký 
Dotknem sa prenájmu objektu Zlatý bažant pre GASTRO, spol. s.r.o. Táto spoločnosť má 
priestory prenajaté do 31.1.2028. Spoločnosť požiadala o predlženie nájmu do 31.12.2035 
z dôvodu, že ide žiadať o nenávratný fin. príspevok. Nemám s tým problém, ale aby nenastal 
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problém, že budeme obchádzať verejné súťaže. Bolo by dobré uviesť v zmluve klauzulu, že 
v prípade, že nájomca nebude úspešný v žiadosti o nenávratný fin. príspevok, bude platiť 
pôvodná doba nájmu. 
 
Ing. Doležal, ved. OHsM 
Tak ako je tu to formulované, musí byť návrh na zmenu uznesenia. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Podporujem názor poslanca Potockého aj predsedu Komisie majetkovej. Súhlasím, že áno, 
ale nie na 10 rokov, s tým, že nebude si nárokovať úľavu na nájomnom. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. B e r i e  n a  v e d o m i e    
Správu z rokovania Komisie majetkovej. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 17  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.1 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
2.1 predĺženie doby nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na  

Ul. saleziánov 1285  s nájomcom GASTRO, spol. s r. o., Štefánikova 1285, Michalovce,  
           na obdobie do 31.12.2035, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zámeru     
           realizácie zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov dobudovaním infraštruktúry    
           s využitím štrukturálnych fondov. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.25) 
za: 15  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.2 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.2 zmenu nájomného vzťahu s nájomcom FARMADEX, spol. s r.o., Hollého 3, Prešov, 

 v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach - zníženie prenajatej plochy o plochu 
lekárne  102,30 m2 a  spoločných priestorov o 53,38 m2 , s následnou úpravou nájomného 
a obsadenie uvoľnených priestorov formou obchodnej verejnej súťaže za obvyklých podmienok. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    
2.3   zriadenie vecného bremena na uložené IS, kanalizačné potrubie (verejnú kanalizáciu), ktoré bolo 

uložené na pozemkoch Mesta vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 13 a pozemok registra E-KN p.č. 14, k.ú. Michalovce, 
ktoré sú evidované na LV 6438,  k.ú. Michalovce. Kanalizačné potrubie (verejná kanalizácia) 
bolo uložené na pozemky Mesta v rozsahu doloženého GP č. 36579017-61/2019, vystaveného 
dňa 10.12.2019, úradne overeného pod číslom G1-795/19, dňa 15.01.2020 ako súčasť stavby: 
„Michalovce – Ul. farská – rekonštrukcia kanalizácie“  v zmysle VZN č. 101/2007, s povinnosťou 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na uložené inžinierske siete s právom vstupu 
a vjazdu na dané pozemky so spoločnosťou: Východoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s., 
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, 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, kanalizačného 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 kanalizačného potrubia, 
(verejnej kanalizácie), alebo jeho častí. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.27) 
za: 17  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.4 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.4   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. 1838/4, k.ú. Michalovce, 
evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej 
dĺžke vodovodnej prípojky  cca – 6 m, kanalizačnej prípojky cca – 3,5 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 daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Novostavba 
rodinného domu“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcelách registra C-KN p.č. 1297/42,  C-KN p.č. 1838/603 a C-KN p.č. 
1838/604, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 11273, k.ú. Michalovce s investorom, Annou 
Hanke, T.J. Moussona 2488/7, 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka nehnuteľností, parcely registra  C-KN p.č. 1297/42, C-KN p.č. 1838/603 a C-KN p.č. 
1838/604, k.ú. Michalovce, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.28) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
 
 



50 

 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.5 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.5   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. 1838/4, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je 
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky  
cca 6 m, kanalizačnej prípojky cca 3,5 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 
daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Novostavba rodinného domu“, ktoré budú slúžiť 
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcelách registra C-KN 
p.č. 1297/26 a C-KN p.č. 1838/148, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 11274, k.ú. Michalovce 
s investormi, Martinom Rudášom a Petranou Rudášovou, Užhorodská 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 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 „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
nehnuteľností, parcely registra  C-KN p.č. 1297/26 a C-KN p.č. 1838/148, k.ú. 
Michalovce, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.29) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.6   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  E-KN p.č. 9386,  
k.ú. Vrbovec, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca 3 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s 
ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia  
v zmysle VZN č. 101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
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bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie 
podzemných inžinierskych sietí, kanalizačnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný 
pozemok, realizované v rámci stavby: „Rodinný dom - novostavba“, ktoré budú slúžiť pre 
napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený  
na parcele registra C-KN p.č. 547 a C-KN p.č. 548, k.ú. Vrbovec, evidovaných  
na LV 4172, s investormi, Mgr. Marekom Demkom a Máriou Demkovou,  Humenská 3554/11, 
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 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 nehnuteľností, parcely 
registra    C-KN p.č. 547 a C-KN p.č. 548,   k.ú. Vrbovec, kanalizačnej  prípojky,   alebo   jej častí). 

 
 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.30) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.7 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.7    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, 

vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky pod povrchom na pozemkoch 
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-
KN p.č. 1806/1 a pozemok registra C-KN p.č. 907/206,  
k.ú. Stráňany, evidovaných na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 10,2 m, kanalizačnej prípojky  
cca 20,02 m, plynovej prípojky cca 20,02 m a NN elektrickej prípojky cca 35,56 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: „Novostavba rodinného domu“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby 
rodinného domu, ktorý bude postavený  na parcele registra C-KN p.č. 1559/4, k.ú. Stráňany, 
evidovanej na LV 7264, k.ú. Stráňany s investorom, Markom Lovasom,   Zemplínska Široká 308, 
072 13 Zemplínska Široká, 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, plynovej a 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 
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i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka nehnuteľností, parcely registra C-KN p.č. 1559/4, k.ú. 
Stráňany, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky, alebo ich častí. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.31) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.8 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.8    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej a NN elektrickej 

prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9491/1,  
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 3 m a celkovej dĺžke  
NN elektrickej prípojky cca 8 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: 
„Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
rekonštruovaného rodinného domu, ktorý je postavený na parcele registra C-KN p.č. 2670/1 
a parcele registra C-KN p.č. 2670/2 v k.ú. Michalovce s investorom, Gabrielom Horváthom, ul. 
S.H. Vajanského 2373/10,  071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia 
byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu  
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností, parcely 
registra C-KN p.č. 2670/1 a parcely registra C-KN p.č. 2670/2  
v k.ú. Michalovce, vodovodnej a NN elektrickej prípojky, alebo ich častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.32) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.9 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.9   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  E-KN p.č. 1010/2, k.ú. 
Topoľany, evidovanom na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca 3 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s 
ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007  s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením 
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom 
vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Rodinný dom Topoľany“, ktoré 
budú slúžiť napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-
KN p.č. 390/1 a parcele registra C-KN p.č. 390/2 v k.ú. Topoľany, s investorom, Mgr. Máriou 
Styrančákovou, Ul. severná 5868/4, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na 
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 
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 nehnuteľností, 
parcely registra  C-KN p.č. 390/1 a C-KN p.č. 390/2, k.ú. Topoľany, kanalizačnej prípojky, alebo 
jej častí. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.33) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.10 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.10 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. 12/1, k.ú. Michalovce, 
evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce, (v celkovej 
dĺžke vodovodnej prípojky cca 1,5 m, kanalizačnej prípojky cca 5 m a plynovej prípojky cca 1 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: „Novostavba rodinného  domu“, ktoré budú 
slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený  
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na parcele registra C-KN p.č. 12/4, k.ú. Michalovce, s investormi, Annou Fedorčákovou, Farská 
169/17, 071 01 Michalovce a Miroslavom Fedorčákom, Hollého 700/65,  
071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo 
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany 
žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, 
investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy 
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 12/4, k.ú. 
Michalovce, inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.34) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.11 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.11 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej 

a NN elektrickej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  
E-KN p.č. 1000/2 a pozemok registra E-KN p.č. 1012, k.ú. Topoľany, evidovaných  
na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodnej prípojky cca 78,7 m, kanalizačnej prípojky cca 60,4 m a NN elektrickej prípojky cca 
57,5 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: „Novostavba rodinného  domu“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 521/7,  
k.ú. Topoľany, s investormi, Dianou Voropayevovou, Topolianska 818/220,  
071 01 Michalovce a Milanom Petrovkom, Jozefa Murgaša 23, 071 01 Michalovce, s tým, že 
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby  
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany 
žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),  resp. v prípade rozkopávky, 
investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady  do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy 
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 521/7, k.ú. 
Topoľany, inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky, alebo ich 
častí). 
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Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.35) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.12 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.12 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 C-KN p.č. 1837/175, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, 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 s právom vstupu a vjazdu  
na daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Preložka – predĺženie pripojovacieho 
plynovodu“, ktoré budú slúžiť pre napojenie rodinného domu, ktorý je postavený  
na parcele registra C-KN p.č. 1837/129, evidovanej na LV 5037, k.ú. Michalovce, s investorom 
Adriánom Hreňkom, Ul. remeselnícka 3681/26, 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 
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 „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely 
registra C-KN p.č. 1837/129, k.ú. Michalovce, plynovej prípojky, alebo jej častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.36) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.13 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.13 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
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katastrálnom odbore, ako pozemok registra  E-KN p.č. 9446/1,  
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca 16 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: „Pripojovací plynovod“, ktoré budú slúžiť pre napojenie pripravovaného areálu 
polyfunkčného objektu s fitnescentrom, ktorý bude postavený na parcelách registra C-KN p.č. 
4750/661, C-KN p.č. 4750/662 a C-KN p.č. 5351/29, k.ú. Michalovce, s investorom 
Danielom Miterom, Močarianska 1465/31, 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 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 „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností, parcely 
registra C-KN p.č. 4750/661, C-KN p.č. 4750/662  a C-KN p.č. 5351/29, k.ú. Michalovce, plynovej 
prípojky, alebo jej častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.37) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.14 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.14  zriadenie vecného bremena (schválenie vecného bremena „ in rem“, ako právo súčasného, ako 

aj budúceho investora, či vlastníka pozemkov parcely registra  
C-KN p.č. 2060, p.č. 2055, p.č. 2056, p.č. 2057, p.č. 2058, p.č. 2059, p.č. 2064,  
p.č. 2063, p.č. 2067/1, k.ú. Michalovce a uložených inžinierskych sietí) s postúpením práv 
a povinností zo spoločnosti ANTES PLUS, spol.s.ro. na spoločnosť STAVOTREND MI, s.r.o., za 
účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej, vodovodnej, plynovej a elektrickej NN prípojky 
pod povrchom na pozemku parcely registra E-KN p.č. 1864/8, k.ú. Michalovce,  evidovanom na 
LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
kanalizačnej prípojky – cca 10,0 m, v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 5,0 m, v celkovej 
dĺžke plynovej prípojky – cca 12,0 m a celkovej dĺžke elektrickej prípojky – cca 12,0 m)  
s ochranným pásmom 1 meter  na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007, ktoré 
budú spresnené geometrickým plánom, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie 
podzemných inžinierskych sietí v rámci realizácie stavby: „Bytové domy“, ktoré  sú potrebné 
pre pripojenie pozemkov parcely registra C-KN p.č. 2060, p.č. 2055, p.č. 2056, p.č. 2057, p.č. 
2058, p.č. 2059, p.č. 2064, p.č. 2063, p.č. 2067/1,  
k.ú. Michalovce so spoločnosťou: STAVOTREND MI s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce, 



57 

 

IČO: 44 846 207, 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 výmeny, 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. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.38) 
za: 17  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.15 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
2.15 zriadenie vecného bremena na uloženú kanalizačnú prípojku na pozemku vedenom  

na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  
E-KN p.č. 2784, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky 3 m). Kanalizačná prípojka bola uložená na 
pozemku Mesta v rozsahu doloženého GP č. 40009165-43/2020 zo dňa 02.10.2020, 
vypracovaného Martinom Smoradom GEOMAX, Trhovište 10, 072 04 Trhovište, úradne 
overeného pod číslom G1-625/20, dňa 22.10.2020 ako súčasť stavby: „Vodovodná 
a kanalizačná prípojka“ v zmysle VZN č. 101/2007, s povinnosťou uzatvorenia zmluvy o zriadení 
vecného bremena na uložené inžinierske siete s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky 
s investorom, Ing. Jánom Ondom, Mierová 700,  072 22 Strážske, IČO: 30 254 060. Prípojka 
slúži pre objekt predajného stánku osadeného na pozemku E-KN p.č. 2764/1, 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 opráv, údržby 
a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky technologicky prekonané bez ich narušenia  
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na 
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom 
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
kanalizačnej prípojky, alebo jej častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.39) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení   v bode 2 
Návrhu na uznesenie. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.40) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 
BOD č. 18 
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Vážené mestské zastupiteľstvo materiál na rokovanie je predložený v jednotlivých častiach. 
V krátkosti oboznámil prítomných s jednotlivými časťami materiálu. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 

V rámci hlavne majetkových záležitostí, ktoré prejednávame sa nám tradične vytvára akási 
sekcia tzv. rodinných prípadov. Jeden je na dnešnom MsZ. Mali sme tu záležitostí pána 
Sibala, manželky pána primátora a dnes tu máme v bode 5 odpredaj pozemkov vo Vrbovci 
pri kostole rodinnému príslušníkovi poslankyne Cibereovej. Po prvé nepovažujem za šťastné 
predávať túto parcelu, ktorá je v tesnej blízkosti kostola, ale hlavne kvôli tomu, hovorili sme 
o tom na komisii majetkovej, že tento pozemok mal byť pôvodne určený na niečo úplne iné, 
než je odpredaj súkromnému vlastníkovi. Cena 25,- € za m2, môže mesto oželieť. Odporúčam 
poslancom, aby za tento návrh nehlasovali. Je v tom konflikt záujmov. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Každý rodinný príslušník, vrátane vašich pán poslanec, má právo byť považovaný za 
rovnocenného občana mesta. Má právo  sa uchádzať o všetko tak, ako všetci ostatní občania 
mesta. 

Ing. Jozef Sokologorský – fakt. poznámka 

Na hodnotiacej komisii pri otváraní obálok ste reagovali ináč pán poslanec. 

Mgr. Milan Kaplan 

Netvrdím, že sa nemôžu uchádzať, ale že v poslednom čase je to šláger v tomto pléne. 
V hodnotiacej komisii som hlasoval, aby to šlo do zastupiteľstva, lebo súťaž prebehla, ale 
o tom, či sa to odpredá, alebo nie rozhoduje zastupiteľstvo, nie hodnotiaca komisia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Podľa mňa to nie je šlágrom. Je to bežné, ako to život prináša. 

Mgr. Ján Várady 

Dotýka sa má to ako člena komisie aj ako občana Ul. kapušianskej. Je to strategický výhodné 
územie, mala to byť rezervná plocha pre dom smútku a parkovisko pre priľahlý cintorín. 
Teraz sa parkuje na asfaltovej ploche už roky a nič sa nedeje. V tejto záležitosti vás navštívim 
pán primátor. Riešenie sa sľubovalo pred voľbami. Neodporúčam to schváliť, rezervné plochy 
sa tým pádom znehodnotia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec tiež pospájate veci ako sa vám hodia.  

PhDr. Jana Cibereová 

Prehlasujem v tomto bode konflikt záujmov. 

MUDr. Dušan Goda 

Hovorili ste pán primátor, že ja som demagóg. Vaša reakcia na pána Váradyho bola 
demagogická.  (Primátor mesta upozornil, pána poslanca, aby sa vyjadroval k veci. Keďže pán 
poslanec sa nevyjadroval k predmetnému materiálu, primátor mesta mu zobral slovo). 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.1 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

1. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 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, schvaľuje Valériu Bödiovú, rodenú Gavurovú, bytom Ul. 
Štefánikova č. 28, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 799 
€, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.41) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.2 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 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, schvaľuje Ing. Radoslava Popoviča – RADES, so sídlom Ul. okružná 
č. 5, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 15 045 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.42) 
za: 17  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
3. odmietnutie ponúk na odkúpenie 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 a predložené návrhy zmlúv manželov Roberta Boroviča a Liany Borovičovej, bytom Ul. 
V.I. Čapajeva č. 249/17, 071 01 Michalovce a manželov Mgr. Michala Ďžugana a Dany 
Džuganovej, bytom Ul. 1. mája č. 43/3, 072 22 Strážske,  neprijíma s tým, že súťaž sa zopakuje za 
schválených podmienok. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.43) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.4 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
4. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 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, schvaľuje manželov Ing. Jána Margitána, 
rodeného Margitána a Ing. Zuzanu Margitánovú, rodenú Murdzikovú, bytom Ul. J. Kollára č. 
1201/9, 071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 225 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.44) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.5 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
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5. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj 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, schvaľuje 
Mgr. Mareka Cibereho, rodeného Cibereho, bytom Ul. remeselnícka č. 6568/71, 071 01 
Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 8 895,60 €, ako záverečné 
vyhodnotenie súťaže. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.45) 
za: 15  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.6 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
6. v garážovej lojalite:  

A) na  Ul. Kuzmányho, odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 2969/12, 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), do vlastníctva pre 
vlastníka stavby garáže súp.č. 5171, Radovana Potočného, rodeného Potočného, bytom Ul. 
ukrajinská č. 171/7, 071 01 Michalovce, 

B) na  Ul. J. Matušku, odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3800, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva pre 
vlastníka  stavby garáže súp.č. 4512, Ing. Lukáša Popika, rodeného Popika, bytom Ul. J. 
Murgaša č. 1329/71, 071 01 Michalovce. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.46) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.7 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
7. zámenu pozemkov, na základe ktorej si zamieňajúce strany vzájomne prevedú vlastníctvo 

pozemkov takto:  
− Ing. Dobrovolský, bytom Ul. A.I. Dobrianskeho č. 2157/2, Michalovce, zámenou prevedie na 

Mesto Michalovce v celosti pozemok registra C-KN p.č. 1699/74, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 1 225 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, na LV 7559, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, t.j. 
v celkovej výmere zamieňanej plochy 1225 m2. 

− Mesto Michalovce zámenou prevedie na Ing. Dobrovolského, rodeného Dobrovolského, bytom 
A.I. Dobrianskeho č. 2157/2, Michalovce, v celosti pozemky registra C-KN: 
 p.č. 2491, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 454 m2, ktorý je evidovaný 

Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce, 

 p.č. 2492, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 21 m2, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 90, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce 

 novovytvorený pozemok registra C-KN p.č. 2493/1, druh pozemku záhrada, výmera 
500 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-155/2019, zo dňa 
23.12.2019, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 9.1.2020 pod č. G1-
815/2019, odčlenený z pôvodného pozemku registra C-KN p.č. 2493, druh pozemku 
záhrada, výmera 598 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na LV č. 90, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, v celkovej 
výmere zamieňanej plochy 975 m2. 

s finančným vyrovnaním vo výške 2 541 €, ktorú doplatí Ing. Dobrovolský na účet Mesta pred 
podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva. 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.47) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.8 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

8. odpredaj novovytvorené pozemku registra C-KN p.č. 2870/11, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 4 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 48166944-207/2019, zo dňa 
29.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 19.8.2020 pod č. G1-456/2020, 
odčlenený z pôvodného pozemku registra C-KN p.č. 2870/1, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 11 463 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 72 €, do podielového 
vlastníctva Eriky Turňovej, rodenej Morochovičovej, bytom Ul. kamenárska 15, 071 01 Michalovce 
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a Mgr. Ingrid Hrubjakovej, rodenej Morochovičovej, bytom Ul. sklenárska 7, 071 01 Michalovce, 
každej s podielom vo výške 1/2 z celku, spoluvlastníčkam stavby na Ul. Štefánikovej súp. č. 1387 
v Michalovciach, sčasti postavenej na odpredávanom pozemku.  

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.48) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.9 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
9. odpredaj novovytvorené pozemku registra C-KN p.č. 1307/2, druh pozemku zastavaná plocha, 

výmera 12 m², ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 19.02031/2019, zo dňa 10.7.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 26.7.2019 pod č. G1-453/19, odčlenený 
z pôvodného pozemku registra E-KN p.č. 6379, druh pozemku ostatná plocha, výmera 20 904 m2, 
evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6438, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 622 €, do vlastníctva Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., Ul. mlynská 31, 042 91 Košice, vlastníkovi stavby trafostanice postavenej na 
odpredávanom pozemku. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.49) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.10 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
10.  týmto: 

− spresnenie uznesenia MsZ č. 320 v bode 6., zo dňa 30.8.2017 tým, že ho dopĺňa: 
 o označenie vykupovanej časti pozemku z nehnuteľnosti registra C-KN p.č. 1636, v súlade 

s geometrickým plánom č. 14328810-58/2017, zo dňa 16.11.2017, ktorý bol za týmto 
účelom vypracovaný, 

 o celkovú sumu výkupu 
− plné znenie uznesenia č. 320, v znení doplnenia, takto:  

MsZ schvaľuje výkup:  
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a) novovytvoreného pozemku registra C-KN p.č. 1636/2, druh pozemku orná pôda, výmera 
48 557 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-58/2017, zo dňa 
16.11.2017, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 19.12.2017 pod č. G1-
686/17, odčlenený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1636, druh pozemku orná pôda, 
výmera 200 431 m2, LV 6260, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, 

b) pozemku registra C-KN p.č. 1748/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 3 029 m2, ktorý 
je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6260, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, 

od vlastníkov JUDr. Alexandra Zápotockého, rodeného Zápotockého, bytom Ul. malinová č. 19, 
040 01 Košice a od Ing. Rolanda Buššu, rodeného Buššu, bytom Ul. mengusovská 6, 040 01 
Košice, za cenu 6,50 €/m2 , t.j. spolu za cenu vo výške 335 309 €. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.50) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.11 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

11. spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 136/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 145 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 
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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. 
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.51) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.12.2 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
12. týmto:  

− opravu administratívnej chyby pri identifikácií výmery parcely E-KN p.č. 21, k.ú. Michalovce, 
z výmery 270 m2, na výmeru 282 m2, bez vplyvu na výmeru novovzniknutých parciel, ktoré boli 
predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže,  

− plné znenie odpredaja v bodoch č. 2 a 3, uznesenia č. 143, v znení s upravenou výmerou 
parcely E-KN p.č. 21, takto:   

2. 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 282 m2, LV 6438, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schvaľuje 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. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.52) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. I.12.3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

3. 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 282 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, schvaľuje 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. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.53) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. II. 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e   
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv na základe schválených uznesení  odpredajov 
a výkupov  v bode I. Návrhu na uznesenie. 
 

 T: 2020 - 2021 
 Z: Viliam Zahorčák 
      primátor mesta 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.54) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 19 
NÁVRH NA ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH 
   A 
NÁVRH NA ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ROKOVACIEHO PORIADKU MESTSKEJ RADY  
V MICHALOVCIACH 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  

- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 
19, ako aj na  doplnenie Zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení, § 30f, 
ktorý rieši prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením 
COVID – 19, pristupujeme k Zmenám a doplnkom č.2 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach a Zmenám a doplnkom č.1 Rokovacieho poriadku Mestskej 
rady v Michalovciach. 
Tieto  upravujú možnosti zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, Mestskej rady 
v Michalovciach a  komisií MsZ Michalovce v čase krízovej situácie. 
Upozornil na zmenu v čl. 8.4 dátum sa mení na 30.11.2020 – MsR a v čl. 11.4 – MsZ taktiež sa 
mední dátum na 30.11.2020. 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a)  schvaľuje  
- Zmeny a doplnky č. 2  Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva  v 

Michalovciach  
- Zmeny a doplnky  č. 1 Rokovacieho poriadku  Mestskej rady  v Michalovciach 

b)  odporúča   
vydať  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Michalovciach a  Rokovací poriadok 
Mestskej rady v Michalovciach v plnom znení. 
        Z: Mgr. N. Slaninková, ved. OrgO 
                                                                                                  T: ihneď 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.55) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 20 
NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MSR, MSZ, KOMISIÍ MSZ MICHALOVCE,  REDAKČNEJ RADY 
NOVÍN MICHALOVČAN A ORIENTAČNÉHO HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MSR A MSZ 
MICHALOVCE NA I. POLROK 2021 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Materiál bol spracovaný na základe podkladov od predsedov komisií. Harmonogram je 
orientačný. 
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Plánujeme sa pohnúť v technológiách? Uvažuje sa do budúcnosti, aby boli zasadnutia komisií 
aj MsZ digitálne, nie per rollam aj formou videokonferencii? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zaoberáme sa tým. V schválenom rokovacom poriadku je aj takáto možnosť, ale môže sa 
takto rokovať len o niektorých bodoch. Pri bodoch majetkových musí byť zasadnutie verejné. 
Musí sa urobiť prieskum medzi poslancami, či je každý technicky na to uspôsobený. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Daniela Barkasi,PhD.  
v tomto znení:  

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1 .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2021 
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2 .  s c h v a ľ u j e  
a) Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2021 
b) Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na I. polrok 2021 
c) Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2021 
d) Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2021 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.56) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 21 
INTERPELÁCIE 
 
Primátor vyzval poslancov, aby predložili interpelácie v písomnej forme. 
V písomnej forme predložili interpelácie: Ing. Filip Kaľavský, MUDr. Iveta Jasovská, MUDr. 
Maroš Eľko, Radovan Geci, Mgr. Ján Várady, Mgr. Milan Kaplan a Mgr. Marián Sabovčík. 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Obrátili sa na mňa obyvatelia sídliska Stráňany, kvôli kritickej dopravnej situácii pred 
V. základnou školou a pred materskou školou na Školskej ulici. Tento úsek cesty 
prešiel pre dvoma rokmi rekonštrukciou a pribudli tri priechody pre chodcov. Počas 
pracovných dní, v rannej a poobedňajšej špičke je tu zvýšený pohyb aut rodičov s 
deťmi. Vznikajú kolízne situácie, zatiaľ bez nehôd. Na tejto ulici nie je obmedzené 
parkovanie a tak autá počas dňa parkujú priamo pri krajnici a tým znižujú dva jazdné 
pruhy na plynulý prechod aut, iba na jeden pruh.  Autá si musia dávať prednosť. Chcel 
by som požiadať príslušný odbor, aby priamo na mieste v čase špičiek zhodnotil či je 
daná dopravná situácia adekvátna premávke pri školách kde sa pohybujú malé deti. A 
teda, rád by som inicioval stretnutie priamo s vedúcou odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja a referentom odboru dopravy a stretnutie aj spoločne 
s poslancami za daný obvod, kde by sme priamo na vlastné oči presvedčili o 
správnom riešení dopravnej situácie. Ďakujem za odpoveď. (priložená 
fotodokumentácia). 

2. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o informáciu, že ktoré všeobecné 
záväzné nariadenie pojednáva o odstraňovaní vrakov aut z verejných parkovísk.  
Počet aut v meste stúpa rýchlejšie ako počet parkovacích miest. Stáva sa, že autá 
skončia nepojazdné a opustené na parkoviskách pod bytovkami. Chcel by som vedieť 
ako mesto postupuje v takýchto prípadoch pri odstraňovaní takýchto nepojazdných 
aut? Ďakujem za odpoveď. 
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3. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o odstránenie bývalých telefónnych 
búdok z centrálnej pešej zóny, teda z Námestia osloboditeľov.  Telefónne búdky už 
viac ako desaťročie neplnia svoj účel na čo boli ešte koncom 90-tych rokov postavené 
a teda, že obsahovali telefón, z ktorého sa dalo prostredníctvom drobných mincí 
alebo telefónnej karty zavolať. 

Dnes slúžia len ako reklamný smog.  Na umiestnenie reklamy je v Michalovciach dostatok 
iných reklamných plôch. Na tento typ reklamy máme predsa v meste Citylighty, ktoré 
prevádzkuje súkromná spoločnosť. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o 
odstránenie týchto nefunkčných telefónnych búdok z Námestia osloboditeľov,  ktoré už 
stratili svoj význam.  
Nefunkčná telefónna búdka sa tiež nachádza aj na Štefánikovej ulici pred predajňou 
Kovomat. Ďakujem.  (priložená fotodokumentácia) 

4. Chcel by som požiadať TaZS mesta Michalovce o kontrolu čiernej skládky na Bielej 
hore, na ktorú som narazil pri prechádzke v tejto lokalite. Tesne pred značkou, ktorá 
označuje koniec Michaloviec je bočná lesná cesta k objektu VVS. Odpadky lemujú 
túto lesnú cestu. Chcel by som požiadať TaZS mesta Michalovce o kontrolu tejto 
lokality, odstránenie tohto odpadu a prípadne rokovať s VVS o možnostiach 
zamedzenia opakovania takýchto negatívnych sociologických aktivít. Napríklad 
zavedenie rampy na zámok apod. Ďakujem za odpoveď.  (priložená 
fotodokumentácia) 
  

5. Rád by som požiadal vedenie mesta o informáciu ako je mesto Michalovce pripravené 
na biologicky rozložiteľný komunálny odpad pri bytových domoch od 1.1.2021. 

Podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch sú obce povinné občanom umožniť triedenie 
bioodpadu. Teda zabezpečiť, aby mali všetky domácnosti možnosť kompostovať svoj 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad alebo ho odovzdať do triedeného zberu. Znamená 
to, že rodinné domy musia mať vlastnú nádobu na kompostovanie alebo hnedý kontajner na 
zber tohto odpadu. Obyvatelia bytových domov musia mať pristavené zberné nádoby hnedej 
farby, prípadne s čitateľnou hnedou značkou. V oboch prípadoch musia byť zberné nádoby 
vyvážané minimálne raz za dva týždne. 

Ako sú teda TaZS mesta Michalovce pripravené na tento druh odpadu, teda jeho zvoz a 
zhodnocovanie. Aké kroky v rámci informačnej kampane urobilo vedenie mesta pre 
informovanie Michalovčanov? Ďakujem za odpoveď. 

6. Obrátili sa na mňa občania z ulice Nad Laborcom a z Ul. konečnej. Situácia s  
parkovaním začína byť na sídlisku Stráňany už neúnosná. Aut pribúda ale počet 
parkovacích miest už nie. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o 
stanovisko k situácii s parkovaním na Stráňanoch. Konkrétne mám na mysli 
parkovanie pri vežiaku V1 na ulici Nad Laborcom, kde autá parkujú neorganizovane, 
často krát na chodníkoch alebo trávnatých povrchoch. Taktiež si skracujú cestu po 
chodníku, ktorý vedie od V1 k V. ZŠ poza garáže (viď foto). Taktiež na Konečnej ulici 
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dochádza k podobným problémom s parkovaním. Bol by som rád, ak by sa vedenie 
mesta so zamestnancami príslušného odboru išli pozrieť v časoch keď tam je najviac 
aut, teda večer, zhodnotili to a samozrejme vyriešili k spokojnosti občanov 
Michaloviec. Ďakujem.        

MUDr. Iveta Jasovská 
Obyvatelia ulice SNP sa pýtajú či by nebolo možné obmedziť rýchlosť motorových vozidiel na 
40 km/hod. na celej ulici SNP a častejšie monitorovanie dodržiavania maximálnej dovolenej 
rýchlosti motorových vozidiel na tomto úseku z dôvodu nadmerného vyťaženia tejto 
dopravnej tepny a z toho plynúceho nadmerného hluku. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
Na základe interpelácie občanov volebného obvodu č.3 upozorňujem na neupravenú 
odstavnú plochu pred potravinami Rozkvet na Ul. špitálskej. Tu po výrube drevín v chodníku 
ostali prázdne miesta so zeminou, kde pri nákupoch odstavujú automobily občania tohto 
obvodu. Dochádza takto k znečisťovaniu vozovky zeminou.  Týmto žiadam TaZS mesta 
Michalovce o spevnenie týchto plôch a ich uzavretie nakoľko opätovné vysadenie drevín  
z neprehľadní odbočovanie vozidiel z Murgašovej ulice.     
    
Radovan Geci 
 

1. Obyvatelia Michaloviec a návštevníci Hrádku sa nám sťažujú na zamorenie oblasti 
špinou, striekačkami a odpadom po priekupníkoch, ktorí si v noci vymieňajú tovar 
v tejto lokalite. Rád by som ako poslanec za Sídl. západ navrhol ukľudnenie situácie 
tým, že obnovíme dopravné značenie zákazu vstupu motorových vozidiel na celú 
príjazdovú ulicu, s výnimkou zamestnancov hvezdárne a v nedeľu pre potreby 
návštevy kaplnky. Odporúčam konzultovať s dotknutými stranami. Hlavné je zamedziť 
v noci ľubovoľnému parkovaniu áut v lokalite lesoparku, ako aj dať možnosť polícii 
zasiahnuť pre porušenie cestnej prevádzky. 
Taktiež sa obraciam na vedenie mesta s otázkou, prečo takýto zákaz v minulosti bol 
zdemontovaný.  Nemám informácie, že by došlo k zmene dopravného projektu. 
 

2. Navrhujem zvýšiť bezpečnosť lesoparku Hrádok, ktorý posledné dni čelí povesti ako 
oblasť pre páchanie trestnej činnosti výtržníctva a ako miesto pre distribúciu drog. 
Žiadam vedenie mesta o zabezpečenie osadenia kamerového systému na stráženie 
prístupovej cesty, priestorov pred budovou hvezdárne, priestorov pred budovou 
amfiteátru a verejného parkoviska pred kaplnkou. 
 

Mgr. Ján Várady 
1. Žiadame primátora mesta o rokovanie – jednanie so mnou aj ostatnými majiteľmi 

pozemkov na území bývalého futbalového ihriska vo Vrbnici, presnejšie na konci 
Kapušianskej ulice, hneď za cintorínom. Toto územie je devastované 
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nezodpovednými občanmi, jeho oplotenie a budova – šatne a tribúnky sú 
rozkrádané. 

 
2. Žiadam Ing. Jasovského o jednanie ohľadom vylepšenia prevádzky a služieb 

klientom v MDS – ZOS. 
 

 
Mgr. Milan Kaplan 
 

1. Vážený p. primátor, na jednej z tohtoročných majetkových komisií sme preberali 
okrajovo tému budovy polikliniky, ktorá je pod správou MsKS. Preberala sa možnosť 
mesta zapojiť sa do výzvy s cieľom zabezpečiť externé finančné zdroje na jej 
rekonštrukciu, avšak nutné je splniť niekoľko podmienok ohľadom povinnosti mať v 
rámci polikliniky ambulancie s určitým typom špecializácie v rámci poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Chcem sa vás preto opýtať, aké sú vyhliadky mesta smerom 
k zabezpečeniu týchto externých zdrojov a teda aj samotnej rekonštrukcie budovy 
polikliniky?    

2. Vážený p. primátor, obyvatelia mesta naprieč všetkými jeho sídliskovými časťami 
vznášajú neustále výhrady a sťažnosti na stav kontajnerových stojísk, ktoré sú kvôli 
ich rabovaniu často v katastrofálnom stave. Výstavbou oplotenia týchto stojísk v 
niektorých lokalitách ste dosiahli to, že sa rabovanie a znečisťovanie presunulo do 
iných lokalít a následne sa obyvatelia právom pýtajú, prečo boli takto zabezpečené 
určité lokality a iné nie. Keďže ste v podstate hneď v úvode volebného obdobia 
odmietli riešenie formou podzemných kontajnerov, tak sa vás chcem opýtať, ako 
mienite s týmto problémom naložiť a teda, bude sa pokračovať vo výstavbe oplotení 
pri stojiskách, resp. akú inú alternatívu máte pripravenú? 

 
Mgr. Marián Sabovčík 
 

1. Pýtam, kedy môžu obyvatelia ulice Samuela Tešedíka očakávať osvetlenie ulice? Na 
túto situáciu na Ul. Samuela Tešedíka som upozorňoval na jednom z minulých 
zastupiteľstiev. 

2. Obyvatelia mesta vnímajú pozitívne osvetľovanie  priechodov pre chodcov a tým aj 
zvyšovanie bezpečnosti. Chcem však upozorniť, že na Ul. kapušianskej nie sú 
priechody nasvietené. V minulosti sa na tejto ulici stalo viacero smrteľných nehôd po 
zrážkach áut s chodcami, preto sa pýtam, kedy Mesto plánuje nasvietiť priechody pre 
chodcov na Ul. kapušianskej? 

3. Ako člen komisie územného plánu a miestnej rozvoja sa pýtam s akým využitím 
územia Mesto ráta v lokalite Betlenovce? 
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4. Po komunikácii s OZ Močarany sa pýtam, či má Mesto v pláne upraviť a spevniť 
plochu cesty na miestny cintorín z  Ul. J. Barč-Ivana? 

5. Chcem sa opýtať, či Mesto bude ponúkať ako možnosť stravovania v materských 
školách aj bez mliečnu a bezlepkovú  stravu, poprípade iné diétne stravovania? 

6. Pýtam sa či Mesto plánuje v najbližšej dobe výstavbu chýbajúcej časti chodníka na Ul. 
močarianskej. Je to frekventovaná cesta a chodník by miestnym uľahčil život. 
 

 
BOD č. 22 
ZÁVER 
 
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Rokovanie mestského 
zastupiteľstva končím a ďakujem vám za účasť.  
Primátor mesta zaželal všetkým prítomným príjemné prežitie adventného času, vianočné 
obdobie aj vstup do nového roka. Predpokladaný termín rokovania MsZ Michalovce je 
v mesiaci február 2021. 
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