MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 64

K bodu: NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TaZS META MICHALOVCE NA ROK 2021
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh na 2. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 na rokovanie MsZ v mesiaci november 2021.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

K bodu:

číslo: 65

NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2022 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2023 A 2024

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh rozpočtu TaZS
mesta Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 na rokovanie MsZ
v mesiaci november 2021.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 66

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2022 A VIACROČNÝ ROZPOČET
NA ROKY 2023 A 2024
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
riaditeľke MsKS PhDr. Milade Tomkovej predložiť Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok
2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
termín: november 2021
zodpovedný : v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 67

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.7
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 7 predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ.
T: v texte
Z: ved. finančného odboru

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 68

K bodu: NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2022 - 2024
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2022 – 2024 predložiť na rokovanie
MsZ.
Z: ved. finančného odboru
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 69

K bodu: : 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 2022
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť: 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 2022 na zasadnutie MsZ.
Z: v texte
T: november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

K bodu:

číslo: 70

NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA V ŠKOLSKÝCH RADÁCH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach

odporúča
predložiť návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa: PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Mariána
Sabovčíka a Mgr. Eriku Šimkovú v Rade školy pri Materskej škole, Mlynská 1, Michalovce .
Z : vedúca OŠaŠp
T : november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 71

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ predložiť
návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva.
T: november 2021
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

K bodu:

číslo: 72

NÁVRH DODATKU Č.2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA
MICHALOVCE Č. 186/2016 O PROCESE A PODMIENKACH PRI POVOĽOVANÍ
UŽÍVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach

odporúča
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť návrh dodatku č.2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných
priestranstiev v meste Michalovce na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Michalovciach.
Z: v texte
T: november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 73

K bodu: : NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ NÁZVOV NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja predložiť
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvov novovzniknutých
ulíc na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.
T: november 2021
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 74

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVNIA K ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „MODERNIZÁCIA VEĽKEJ SÁLY
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V MICHALOVCIACH“
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
vedúcej odboru IaG predložiť predmetný materiál na rokovanie MsZ v Michalovciach.
T: november 2021
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 75

K bodu: : PETÍCIA ZA URDŽATEĽNÝ ROZVOJ SÍDLISKA SNP
Mestská rada v Michalovciach

1.) prerokovala
Petíciu za udržateľný rozvoj sídliska SNP
2.) odporúča
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja:
predložiť Petíciu za udržateľný rozvoj sídliska SNP na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva so stanoviskom MsR v znení:
Nevylúčiť lokality označené č. 09/04 a 09/05 z návrhu Zmien a doplnkov č. 9 Územného
plánu mesta Michalovce.
Z: Ing. Anna Mrázová
T: najbližšie MsZ

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 76

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PREROKOVANÍ PRENÁJMU MAJETKU, VECNÝCH
BREMIEN A INÝCH MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
Mestská rada v Michalovciach

1.

Berie na vedomie:
Správu z rokovania Komisie majetkovej.

2.

Odporúča
MsZ Michalovce:

2.1

schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, elektrickej prípojky na pozemku
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra EKN p.č. 550/1, k.ú. Vrbovec, evidovaný na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca 15 m), ktorá bude spresnená
geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle
VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí s
právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, Mgr. Andreou Dohaňošovou,
J.Hollého 181/78, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“.
Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý
bude postavený na parcelách registra C-KN p.č. 97/5, C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, k.ú.
Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych
sietí technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností registra C-KN p.č.
97/5, C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec,
uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),

2.2 schváliť

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrickej prípojky, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku registra E-KN
p.č. 9386, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je mesto (v celkovej dĺžke
NN elektrickej prípojky cca 0,5 m, vodovodnej prípojky cca 2,5 m, kanalizačnej prípojky cca 4
m, plynovej prípojky 0,5 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: „Rodinný dom DZVNK - VRBOVEC“, ktoré budú
slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na
parcele
registra
C-KN p.č. 541, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV 6252, k.ú. Vrbovec, s investormi, Jakubom
Dzvoníkom a Radoslavou Dzvoníkovou, rod. Vargovou, Jána Hollého 181/66, 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 parcely C-KN p.č. 541, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV
6252 a uložených IS, NN elektrickej prípojky, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky,
alebo ich častí),

2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, NN elektrickej prípojky na pozemku
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra EKN
p.č.
6389/37,
k.ú.
Michalovce,
evidovanom
na
LV
6438,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej
prípojky cca 14 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok
s investorom Ing. Mirkom Gejgušom, Odbojárov 2572/4, 071 01 Michalovce v rámci realizácie
stavby: „Michalovce-Rodinný dom Ul. odbojárov, par.č.1612“. NN elektrická prípojka bude
slúžiť pre napojenie rodinného domu, ktorý
je postavený na parcele registra C-KN p.č.
1612, k.ú. Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie NN elektrickej prípojky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek
iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti registra C-KN p.č. 1612, k.ú. Michalovce, evidovanej
na LV 5668, k.ú. Michalovce, uloženej NN elektrickej prípojky, alebo jej časti),

2.4 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, pripojovacieho plynovodu na
pozemku
registra
C-KN
p.č.
3369/1,
evidovanom
na
LV
5157,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto v celkovej dĺžke prípojky cca 26 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: „Polyfunkčná budova Viktória“, ktoré budú slúžiť pre napojenie polyfunkčného
objektu a priľahlého areálu, ktorý sa nachádza na parcele registra C-KN p.č. 3267/24 a parcele
registra C-KN p.č. 3267/28, C-KN p.č. 3267/18
k.ú. Michalovce, s investormi, spoločnosťou
PRAMO s.r.o., Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 71 79 69 a Jánom Berdym,
Veľké Zalužice 37, 072 34 Zalužice, 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 parciel registra C-KN p.č. 3267/24, CKN p.č. 3267/28 a C-KN p.č. 3267/18, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 11107, k.ú.
Michalovce a uloženého pripojovacieho plynovodu, alebo jeho časti),

2.5 schváliť

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
teplovodného potrubia pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 3066/1, k.ú.
Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke teplovodného potrubia cca 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, teplovodu s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok,
uloženého počas realizácie stavby: „Bytový dom Humenská“, ktorý bude slúžiť pre napájanie
novostavby
bytového domu, ktorý
bude
postavený
na parcele
registra
C-KN p.č. 3066/359, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou
VS1 s.r.o.,
T.J. Moussona 21, 071 01 Michalovce, IČO: 51 949 717, 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
teplovodu, technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka parcely registra C-KN p.č.
3066/359,
k.ú.
Michalovce,
evidovanej
na
LV
11107,
k.ú. Michalovce a uloženého teplovodu, alebo jeho časti),

2.6 schváliť

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrických prípojok uložených v spoločnej chráničke, spolu s osadením pilierového
rozvádzača na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok registra C-KN p.č. 3407/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke chráničky cca 20 m),
ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci realizácie stavby:
„Garáže – jestvujúce, pripojenie na odber elek. energie“, s investormi, majiteľmi garáží
postavenými na parcelách registra:











C-KN p.č. 3401, LV 8880, k.ú. Michalovce (Ing. Jana Dlužanská, Okružná 1299/64, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3395, LV 7311, k.ú. Michalovce (Róbert Soták, Okružná 44, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3399, LV 5157, k.ú. Michalovce (Jaromír Kuba, Okružná 60, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3402, LV 7292, k.ú. Michalovce (Vladimír Varmeďa, Okružná 11, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3403, LV 7218, k.ú. Michalovce (Gabriela Špaková, Okružná 52, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3404, LV 9940, k.ú. Michalovce (Štefan Sidor, Okružná 72, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3405, LV 8875, k.ú. Michalovce (Miroslav Karabín, Komenského 22, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3407/130, LV 8890, k.ú. Michalovce (Peter Soroka, Okružná 54, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3383, LV 5157, k.ú. Michalovce (Vladimír Jurčenko, Okružná 60, 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 IS, NN elektrických prípojok 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 súčasných, ako aj akýchkoľvek iných budúcich vlastníkov
uvedených nehnuteľností, parciel a stavieb na nich vybudovaných, NN elektrických prípojok,
alebo ich častí).

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 77

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. O d p o r ú č a
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. schváliť prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku registra C-KN p.č. 3729/195, druh pozemku orná pôda, výmera 118
m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č.36582972-116/2021, zo dňa
6.8.2021, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 20.9.2021 pod č. G1 – 498/2021,
oddelený z pôvodného pozemku registra C-KN p.č. 3729/55, druh pozemku orná pôda, výmera
377 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť Renátu
Novobilskú, rod. Sobčákovú, Ul. J. Murgaša 1324/39, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 3 540 € s tým, že sa kupujúci zaviaže zriadiť bezodplatné
vecné bremeno v prospech mesta Michalovce, spočívajúce v práve prechodu peší i povozom
a strpení prípadných stavieb mesta Michalovce na predmete predaja aj budúcich (miestne cesty
a chodníky, cyklistické cestičky a inžinierske siete), resp. umožnení ich výstavby,
2. schváliť odmietnutie predloženej ponuky na odkúpenie pozemku C-KN p.č. 3066/373 o výmere
263 m2, k.ú. Michalovce, a predložený návrh kúpnej zmluvy spoločnosti OZS – VITALITA, s.r.o., Ul.
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce, neprijať z dôvodu zmenenej situácie na predmetnom
pozemku,
3. schváliť odkúpenie pozemku registra odkúpenie pozemku registra E-KN 1046, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 94 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na LV 8139, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce od
vlastníčky Evy Petrufovej, bytom Saleziánov č. 1283/6, Michalovce, za jednotkovú cenu pozemku
15 €/m2.

II. Odporúča zrušiť uznesenie MsZ:
 č. 324, zo dňa 22.10.2013, v bode I/5,

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

T: 2021 - 2022
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 78

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2019

Mestská rada v Michalovciach

berie na vedomie
Kroniku mesta Michalovce - ročný zápis za rok 2019.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 79

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2020
Mestská rada v Michalovciach

berie na vedomie
Kroniku mesta Michalovce - ročný zápis za rok 2020.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 80

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z : Ing. Marta Bobovníková, PhD.
T : november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 81

K bodu: VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Zahorčákovi:
predložiť „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Michalovce“ na prerokovanie a
schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.
T: november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 82

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ KOMISIÍ MSZ MICHALOVCE,
REDAKČNEJ RADY NOVÍN MICHALOVČAN A ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM
ZASADNUTÍ MsR A MsZ MICHALOVCE NA I. POLROK 2022
Mestská rada v Michalovciach

odporúča
predložiť návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ Michalovce, Redakčnej rady novín
Michalovčan a orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022
na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Jozef Sokologorský
zástupca primátora mesta
T: november 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15.11.2021

číslo: 83

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XIV. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH
Mestská rada v Michalovciach

schvaľuje
návrh programu XIV. zasadnutia MsZ v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 29.11.2021.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková, ved. organizačného odboru
Anna Čurmová, ref. MsR a MsZ

