
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  88 
 
 
K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady  
               Michalovce za február 2020 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za február 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 

 

 



 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 89 
 
 
K bodu: Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  
               Michalovce za II. polrok 2019 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za II. polrok 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 90 
 
 
K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na  
               V. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 27. novembra 2019 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na V. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 27. 11. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 91 
 
 
K bodu:   Správa o výsledkoch kontrol 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
správu o výsledkoch kontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 

 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  92 
 
 
 
K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2019 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  93 
 
 
K bodu: Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok  
               2019 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2020 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2019 a Plán hlavných 
úloh MsKS Michalovce na rok 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 94 
 
 
K bodu: Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR – systém ochrany  
               a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore a o prijatých opatreniach 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

A)  berie na vedomie  
a) informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ  - Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo 

verejnom sektore a o prijatých opatreniach, 
b) informáciu, že k 31. 12. 2019 boli  prijaté opatrenia  splnené. 

 

B)  Ukladá  
-  informovať formou výpisu z uznesenia MsZ v Michalovciach kontrolný orgán o 

prerokovaní výsledkov kontroly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  95 
 
 
K bodu: Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR – systém podpory  
               subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných           
               a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

A) berie na vedomie  
a) informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ  - Systém podpory verejnej správy v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 
a o prijatých opatreniach, 

b) informáciu, že k 31. 1. 2020 boli splnené prijaté opatrenia. 
 

B)  ukladá  
a) informovať formou výpisu z uznesenia MsZ Michalovce kontrolný orgán o 

prerokovaní výsledkov kontroly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
Overovatelia: 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 96 
 
K bodu: Podpis zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na  
               realizáciu  projektov  „Zlepšenie  výučby v  odborných učebniach  
               Základnej školy,  T. J.  Moussona  4  v Michalovciach“ a „Zlepšenie  
               výučby v  odborných  učebniach   Základnej   školy,   Okružná 17 v     
               Michalovciach 
                      
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  

1. Podpísanie zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej 
školy,T. J. Moussona 4 v Michalovciach“ s kódom žiadosti v systéme 
ITMS2014+: NFP302020J237 

2. Podpísanie zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, 
Okružná 17 v Michalovciach“  s kódom žiadosti v systéme ITMS2014+: NFP302020J305   

s p l n o m o c ň u j e   

primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku pre oba uvedené projekty. 

 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 97 
 
 
K bodu:  Rozpočtové opatrenie č. 1 
                      
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 766 871 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 085 129 € na 33 173 441 €, zvýšenie o  € 88 312 € 
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 4 420 296 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 396 641 € na 5 411 213 €, zvýšenie o 14 572 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 963 603 € na 2 066 487 €, zvýšenie o  

102 884 €  

6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 669 000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 98 
 
 
K bodu:  Návrh na udelenie titulu Čin roka 2019 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
u d e ľ u j e 

titul Čin roka 2019 

 

jednotlivci    

PaedDr. Ján Čižmár 

Dávid Čižmár 

PaedDr. Radmila Hajduková 

Erik Kolesár 

Nela Kucáková 

Katarína Ondočiková 

Peter Ondrík 

Zuzana Sekletárová 

    

kolektívy  

Detský spevácky zbor Pro Musica 

INTEGRA, o.z. Michalovce 

IUVENTA Michalovce – družstvo žien 

Folklórny súbor Zemplín 



Olympijský klub Michalovce 

Päťčlenné družstvo žiačok výtvarného odboru ZUŠ Michalovce 

ŠK Zemplín judo – družstvo žien 

Trieda 9.B  Základná škola T.J.Moussona, Michalovce 

Unomedical, s.r.o. Michalovce 

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

Základná škola, Školská 2, Michalovce 

Základná škola, Okružná 17, Michalovce 

Základná škola T.J.Moussona, Michalovce 

Žiacky parlament ZŠ, Okružná 17, Michalovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 

 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  99 
 
 
K bodu:  Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
 
1. Berie na vedomie:   

správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 

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

€/m2/rok pre Amatérsky futbalový klub Topoľany, Topolianska 187, Michalovce , 
s dobou nájmu na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu 
využívania majetku športovým klubom a realizácie zhodnotenia majetku mesta 
vybudovaním závlahového systému trávnika, 

2.2    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela 
registra  C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom 
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej 
prípojky cca – 3 m a plynovej prípojky cca 6 m), ktoré budú spresnené geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 
101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky s právom vstupu 
a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby „RODINNÝ DOM“, ktoré budú 
slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele 
registra C-KN p.č. 1838/480, k.ú. Michalovce s investorom Romanom Rončinským, A. 
Markuša 1883/14, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 



inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, 
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej 
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako 
aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, 
alebo ich častí), 

2.3   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela 
registra  C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom 
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej 
prípojky cca – 3 m a plynovej prípojky cca 6 m), ktoré budú spresnené geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 
101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky s právom vstupu 
a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby „RODINNÝ DOM“, ktoré budú 
slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele 
registra C-KN p.č. 1838/479, k.ú. Michalovce s investormi Ing. Petrom Porvazom a Ing. 
Katarínou Porvazovou, Okružná 1297/50, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté 
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, 
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, 
údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. 
v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného 
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej, 
kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí), 

2.4   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  elektrickej VN, 
plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spolu s právom pre budúce osadenie troch 
stožiarov vonkajšieho osvetlenia s NN elektrickou prípojkou a právom  
na vybudovanie nového chodníka a úpravu existujúceho chodníka na pozemkoch 
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky 
parcela registra:   

 

 C-KN p.č. 878, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 875/1, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 877, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 878, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 914/2, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 9459, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 914/67, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 880/1, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 

 

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej VN prípojky  
cca – 39,1 m,  plynovej prípojky cca – 2 m, vodovodnej prípojky cca -  6,3 m, kanalizačnej 



prípojky cca – 10,4 m, t.j. všetkých prípojok spolu cca 115,6 m2 vrátane ochranného 
pásma, spolu s predpokladaným rozsahom záberu plochy cca 9,4 m2 z parcely Mesta  
C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, na ktorej bude uložená NN elektrická prípojka a budú 
osadené tri stožiare vonkajšieho osvetlenia, predpokladaným rozsahom záberu plochy  
cca 33 m2 z parcely Mesta, C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, ktorá bude zastavaná novým 
chodníkom a predpokladaným rozsahom záberu plochy cca 32 m2 novovzniknutej parcely 
odčlenenej z pozemku Mesta E-KN p.č. 878, k.ú. Michalovce, na ktorej bude realizovaná 
úprava existujúceho chodníka), ktoré budú spresnené geometrickým plánom v zmysle 
VZN č. 101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby 
„Obchodné centrum pri radnici“, ktoré budú slúžiť pre napojenie budovy a priľahlého 
areálu budúceho obchodného centra, ktoré bude postavené na parcelách registra C-KN 
p.č. 914/1, C-KN p.č. 914/45, C-KN p.č. 881, C-KN p.č. 879/4, k.ú. Michalovce s investorom, 
spoločnosťou  BL Five, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 263 281, 
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta 
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, elektrickej VN, NN, plynovej, 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky, stožiarov vonkajšieho osvetlenia a chodníka    
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. 
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného 
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí, 
stožiarov vonkajšieho osvetlenia, alebo ich častí), 

2.5  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN p.č. 9441/1, 
evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,  ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca 2 m), ktorá bude spresnená geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 
101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, plynovej prípojky, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, 
realizované v rámci stavby: „Prekládka plynovej prípojky novostavby rodinného domu, 
Gorazdova 234, Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre napojenie novostavby rodinného 
domu, ktorý je postavený na parcelách registra C-KN p.č. 648/2, C-KN p.č. 649, C-KN p.č. 
650, k.ú. Michalovce s investormi Ing. Slavomírom Kudláčom a Mgr. Zuzanou 
Kudláčovou, J.Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy 
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené 
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby 
a rekonštrukcie inžinierskych sietí, plynovej prípojky, technologicky prekonané bez ich 
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú 
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka plynovej prípojky, alebo jej častí), 



2.6  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN p.č. 9381/1, 
evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 19 m), ktorá bude spresnená geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle  
VZN č. 101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, vodovodnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, 
realizovaných v rámci stavby: „Predajňa – Kobra“, ktoré budú slúžiť pre napájanie 
novostavby predajne s kancelárskymi priestormi, ktorá bude postavená na parcele 
registra C-KN p.č. 4955/9, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou  KOBRA I. s.r.o., 
Kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce, IČO: 44 726 732, s tým, že všetky dotknuté 
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, 
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby 
a rekonštrukcie inžinierskych sietí, vodovodnej prípojky, technologicky prekonané bez 
ich narušenia(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie 
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej prípojky, alebo jej častí), 

2.7  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej a kanalizačnej prípojky pod povrchom na pozemkoch, vedených na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra:   

 E-KN p.č. 843/3, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 836, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 838, evidované na LV 6638, k.ú. Michalovce, 
 

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu  
cca 110 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter 
na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007   s uzatvorením zmluvy o budúcej 
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, realizovaných v rámci 
stavby: „NOVOSTAVBA BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU“ , ktoré  budú slúžiť pre napojenie 
novostavby bytového domu, ktorý bude postavený na parcele registra  
C-KN p.č. 819/3 a parcele registra C-KN p.č. 819/4, k.ú. Michalovce, s investorom, 
spoločnosťou   REPPS s.r.o., Kpt. Nálepku 35, 071 01 Michalovce, IČO: 45 419 434, s tým, 
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné 
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, 
opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),  
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného 
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej  
a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí), 



2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej prípojky pod povrchom spolu s dvoma vodomernými šachtami VS1 a VS2  
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,  
ako pozemok parcela registra  C-KN p.č. 3154/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 23,5 
m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe 
strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného 
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, vodovodnej prípojky s dvoma 
vodomernými šachtami s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizovaných 
v rámci stavby: „Napojenie parciel k.ú. Michalovce p.č. 3149/3 a p.č. 3154/29 na 
inžinierske siete vodovodnou a kanalizačnou prípojkou“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
parcely C-KN p.č. 3154/29 a parcely C-KN p.č. 3149/3, k.ú. Michalovce, na verejný rozvod 
IS s investorom Ing. Radovanom Drančákom, J. Jánošíka 5,  071 01 Michalovce, s tým, že 
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné 
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, vodovodnej prípojky, 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. 
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného 
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude 
právom  súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vodovodnej prípojky, 
alebo jej častí). 

  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  100 
 

 

K bodu:   Návrh  na podporu žiadosti Košického eparchiálneho biskupa 
  vladyku Milana Chautura, CSsR  za vyhlásenie pápežským   
  dekrétom  Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína 

      

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  

p o d p o r u j e   

žiadosť Košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR  Svätému Otcovi 
o povýšenie ľudového názvu ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove do oficiálnej podoby 
regionálneho názvu „Patrónka Zemplína“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo:  101 
 
 
K bodu:  Návrh na uvoľnenie z funkcie člena Komisie kultúry MsZ 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
u v o ľ ň u j e  
 
Róberta Kunča z funkcie člena Komisie kultúry MsZ Michalovce k 29. 2. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 

 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo  VI.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  25. 2. 2020                                                   číslo: 102 
 
 
K bodu:  Informácia o zmene Organizačného poriadku a organizačnej  
                štruktúry Mestského úradu v Michalovciach 
                      
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach účinnej od 1.3.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
PhDr. Jana Cibereová 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

 


