MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 20

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

1.
2.

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

2.1 schváliť pre Zemplín Veterán Club Michalovce

prenájom nebytových priestorov na Ul.
partizánskej č. 23 v Michalovciach o výmere 744,51 m2 a prenájom pozemkov C-KN 1504/1
o výmere 1 300 m2 , C-KN 1504/2 o výmere 314 m2 , C-KN 1504/3 o výmere 29 m2, za cenu
1€/rok, na dobu 20 rokov, ako prípad osobitného zreteľa,
z dôvodu podpory tradície
organizovania podujatia Zemplín Veterán Rallye, ako aj podchytenia záujmu mládeže
o technické vzdelávanie,
2.2 schváliť predĺženie nájmu a platnosti zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov
účastníkov pri zabezpečovaní prezentácie Mesta Michalovce organizovaním kultúrnych,
spoločenských podujatí, zrealizovaním multimediálnej prezentácie, tvorbou tlačeného
mesačníka a vytvorením informačno-komunikačného systému slúžiaceho občanom
a návštevníkom Mesta Michalovce, evidenčné číslo 35/2014, uzatvorenej s NIKA PRESS s.r.o.
na dobu do 31.12.2033 s odplatou 35 520,00 € s DPH ročne, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu kontinuity zabezpečenia stávajúceho informačno- komunikačného systému
mesta Michalovce,
2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
VN a NN elektrického vedenia na pozemku registra E-KN p.č. 1648/2, pozemku registra
C-KN p.č. 3154/1 a C-KN p.č. 5332, ktoré sú evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých
vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vedenia cca 92 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,
VN a NN elektrického vedenia, práva vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci realizácie
stavby: „Michalovce, Ul. slovenská – zriadenie VN,TS,NN“, so spoločnosťou Východoslovenská
distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby

a rekonštrukcie inžinierskych sietí, VN a NN elektrického vedenia technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka VN a NN elektrického vedenia, alebo jeho častí),
2.4 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, NN
elektrickej
a telekomunikačnej
prípojky
na
pozemkoch
parcela
registra
E-KN p.č. 1014/3 a parcela registra E-KN p.č. 1010/2, k.ú. Topoľany, evidovaných
na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorých vlastníkom je mesto (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky
cca 214,36 m, NN elektrickej
prípojky cca 9,1 m a telekomunikačnej prípojky
cca 236,99 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
dané pozemky, realizované v rámci stavby: “Administratívna budova“, ktoré budú slúžiť pre
napojenie pripravovanej novostavby administratívnej budovy, ktorá bude postavená na
parcele registra C-KN p.č. 625/2 v k.ú. Topoľany s investorom Danielom Terezkom, Hažín 177,
072 34 Hažín, 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 parcely C-KN p.č. 625/2, k.ú. Topoľany, evidovanej na LV 6169
a uložených IS, vodovodnej, NN elektrickej a telekomunikačnej prípojky, alebo ich častí),
2.5 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej,
kanalizačnej,
NN
elektrickej
a plynovej
prípojky
na pozemku
registra
E-KN p.č. 9464, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom
je mesto (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 3,4 m, kanalizačnej prípojky cca 5 m, NN
elektrickej prípojky cca 3,2 m a plynovej prípojky cca 15 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby:
„Polyfunkčný objekt Kraloe“, ktoré budú slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby
polyfunkčného objektu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 940, C-KN p.č.
941, C-KN p.č. 939/3 a C-KN p.č. 936/3 v k.ú. Michalovce s investorom, Mgr. Evou Kráľovou,
Lastomír 326, 072 37 Lastomír, 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 parcely C-KN p.č. 940, C-KN p.č.
941, C-KN p.č. 939/3 a C-KN p.č. 936/3, k.ú. Michalovce a uložených IS, vodovodnej,
kanalizačnej, NN elektrickej a plynovej prípojky, alebo ich častí,
2.6 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrického vedenia na pozemku registra E-KN p.č. 9381/1, evidovanom na LV 6438, k.ú.
Michalovce a pozemku registra E-KN p.č. 7393/12, evidovanom na LV 5157,
k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke elektrického vedenia
(elektrickej prípojky) cca 124 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,
NN elektrického vedenia, práva vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci realizácie stavby:
„Michalovce – Ul. pekárenská - zmena“ so spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s.,
Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych
sietí, NN elektrického vedenia technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN elektrického
vedenia, alebo jeho častí),
2.7 schváliť zriadenie vecného bremena na uložené IS, plynovú prípojku, uloženú
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcela registra C-KN p.č. 1837/173, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157,
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke plynovej prípojky 2
m), ktorá je spresnená geometrickým plánom č. 35024780-6/2021 vystavenom dňa
18.01.2021, s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č.
101/2007 s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby:
„Garáže“, ktoré budú slúžiť pre napojenie areálu novostavby garáží, ktoré sú postavené na
parcelách registra C-KN p.č. 1816/3, C-KN p.č. 1816/1 a C-KN p.č. 1837/241, k.ú. Michalovce a
ktoré sú evidované na LV 23, s investormi, Stanislavom Hudákom a Zlaticou Hudákovou, J.
Jánošíka 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 opráv, údržby, výmeny a rekonštrukcie 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 parcely registra C-KN p.č. 1816/3, CKN p.č. 1816/1 a C-KN p.č. 1837/241, k.ú. Michalovce, plynovej prípojky, alebo jej časti),
2.8 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, kanalizačnej prípojky s kanalizačnou šachtou a NN
elektrickej prípojky na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky registra E-KN p.č. 1000/2 a E-KN p.č. 1012, k.ú. Topoľany,
evidované na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
vodovodnej prípojky cca 120 m, kanalizačnej prípojky cca 105 m a NN elektrickej prípojky cca
96 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 dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Michalovce - Novostavby rodinných domov“, ktoré budú slúžiť
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č.
521/8, k.ú. Topoľany s investormi, Dáriusom Dobrowolskim a Monikou Dobrowolski
Popovičovou, Kyjevská 3879/2, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie
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 registra C-KN

p.č. 521/8, k.ú. Topoľany a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN elektrickej prípojky na pozemkoch vedených
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra E-KN p.č.
1000/2
a
E-KN
p.č.
1012,
k.ú.
Topoľany,
evidované
na
LV
5843,
k.ú. Topoľany, ktorých vlastníkom je mesto (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky
cca 121 m, kanalizačnej prípojky cca 121 m a NN elektrickej prípojky cca 121 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 dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Michalovce - Novostavby rodinných domov“, ktoré budú slúžiť
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č.
521/9, k.ú. Topoľany, s investormi, Petrom Praskajom a Ing. Ingrid Praskajovou, Kyjevská
3879/2, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 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 registra C-KN p.č. 521/9, k.ú. Topoľany
a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.10 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrického vedenia na pozemku registra E-KN p.č. 6379, k.ú. Michalovce, evidovanom na
LV
6438,
k.ú.
Michalovce,
ktorého
vlastníkom
je
mesto
Michalovce
(v celkovej dĺžke vedenia cca 120 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,
NN elektrického vedenia, práva vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci realizácie stavby:
„Michalovce – Hrádok – rekonštrukcia NN rozvodov“ so spoločnosťou Východoslovenská
distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí, NN elektrického vedenia technologicky prekonané bez ich
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka NN elektrického vedenia, alebo jeho časti),
2.11 schváliť zriadenie vecného bremena na uložené IS, NN elektrickú, vodovodnú
a kanalizačnú prípojku uložené na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom
odbore,
ako
pozemok
parcela
registra
C-KN
p.č.
4631,
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce a parcelách registra
E-KN p.č. 1170,
E-KN p.č. 1171, E-KN p.č. 9451/1, k.ú. Michalovce, evidovaných
na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
uložených inžinierskych sietí spolu 100 m), ktorá je spresnená na GP č. 35024780-13/2020 zo
dňa 04.02.2020, s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č.
101/2007 s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby:
„Michalovce - Novostavba objektu služieb – Triplex“, ktoré slúžia pre napojenie areálu a
objektu služieb, ktorý bol postavený na parcelách registra C-KN p.č. 4642/1 a C-KN p.č. 4642/2,

2.9 schváliť

k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10310, k.ú. Michalovce, s investormi, Dušanom Drotárom,
Humenská 3555/13, 071 01 Michalovce a Ing. Ľubošom Sotákom s manželkou Ing. Luciou
Sotákovou, Nad Laborcom 1777/36, 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 opráv, údržby, výmeny 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. 4642/1 a C-KN p.č. 4642/2, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10310, inžinierskych sietí,
alebo ich častí),
2.12 schváliť zriadenie vecného bremena na vjazd pre motorové vozidlá, ktorý bol vybudovaný na
pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky
registra E-KN p.č. 1170, E-KN p.č. 1171, E-KN p.č. 9451/1, k.ú. Michalovce, evidované na LV
6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto (s celkovou zastavanou plochou vjazdu 93
m2),
ktorá
je
spresnená
na
GP č. 35024780-13/2020 zo dňa 04.02.2020, v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre právo pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami
a technickými zariadeniam cez dané pozemky. Vjazd bol vybudovaný v rámci realizácie stavby:
„Michalovce - Novostavba objektu služieb – Triplex“ a slúži pre prechod a prejazd do areálu
objektu služieb, ktorý bol postavený na parcelách registra C-KN p.č. 4642/1 a C-KN p.č. 4642/2,
k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10310, k.ú. Michalovce, investormi, Dušanom Drotárom,
Humenská 3555/13, 071 01 Michalovce a Ing. Ľubošom Sotákom s manželkou Ing. Luciou
Sotákovou, Nad Laborcom 1777/36, 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 opráv, údržby a rekonštrukcie vjazdu pre
motorové vozidlá technologicky prekonané bez ich narušenia 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. 4642/1 a C-KN p.č. 4642/2,
k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10310 a vjazdu pre motorové vozidlá),
2.13 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrického vedenia na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky registra C-KN p.č. 1837/175, C-KN p.č. 1838/4, evidované
na LV 5157, k.ú. Michalovce a pozemky registra E-KN p.č. 6400/1, evidované na LV 6438, k.ú.
Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vedenia cca 21 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, NN elektrického vedenia, práva vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci
realizácie stavby: „Rezidencia pod Hrádkom – novostavba“, so spoločnosťou Východoslovenská
distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie NN elektrického vedenia technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN
elektrického vedenia, alebo jeho častí),
2.14 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
elektrickej prípojky pod povrchom na pozemkoch vedených na Okresnom úrade

v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcela registra C-KN p.č. 910/1
a C-KN p.č. 908/2, k.ú. Stráňany, evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je
mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca 21 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby:
„Výstavba 8 skupinových garáží“, ktoré budú slúžiť pre napojenie parcely C-KN p.č. 1559/31,
k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 7690, k.ú. Stráňany s investorom, spoločnosťou BIG Holding
s.r.o., Byster 64, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 50 508 491, 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
elektrickej prípojky, technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely
registra C-KN p.č. 1559/31, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 7690, k.ú. Stráňany, elektrickej
prípojky, alebo jej časti).
2.15 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej
prípojky na pozemku registra E-KN p.č. 1000/2, k.ú. Topoľany, evidovanom
na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je mesto (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky
cca 4,5 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Prípojka kanalizácie“, ktoré budú slúžiť pre napojenie parcely C-KN
p.č. 213, k.ú. Topoľany, evidovanej na LV 5529, k.ú. Topoľany s investorom, Ing. Marcelom
Petraničom, Slavkovce 73, 072 17 Slavkovce, 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 parcely C-KN p.č. 213, k.ú.
Topoľany, evidovanej na LV 5529 a uloženej kanalizačnej prípojky, alebo jej časti),
2.16 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej,
kanalizačnej a NN elektrickej prípojky na pozemku registra E-KN p.č. 1000/2, k.ú. Topoľany,
evidovanom na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej
dĺžke vodovodnej prípojky cca 3 m, kanalizačnej prípojky cca 3,6 m a NN elektrickej 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 dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Rodinný dom a garáž Topoľany“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 124, k.ú.
Topoľany s investorom, Michalom Tokárom, Komenského 669/33, 072 22 Strážske, 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 parcely C-KN p.č. 124, k.ú. Topoľany a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 1838/1, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV
5157,
k.ú.
Michalovce,
ktorého
vlastníkom
je
mesto
Michalovce
(v celkovej dĺžke prípojky cca 1,7 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: „dom „HRCK II“, ktoré
budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele
registra C-KN p.č. 1838/6, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6767, k.ú. Michalovce,
s investormi, Róbertom Hercikom, Konečná 3562/12, 071 01 Michalovce a Mgr. Silviou
Hercikovou, Remeselnicka 16, 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 registra C-KN p.č.
1838/6, k.ú. Michalovce a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.18 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, plynovej prípojky na
pozemku, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok
registra
E-KN
p.č.
550/1,
evidovaný
na
LV
5807,
k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce (v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca
4,8 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 dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „RODINNÝ DOM“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby
rodinného domu, ktorý je postavený na parcele registra C-KN p.č. 70 a parcele registra C-KN
p.č. 71 v k.ú. Vrbovec s investorom, Bc. Pavlom Borkom, Margarétová 3591/5, 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,
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. 70, C-KN p.č. 71, k.ú. Vrbovec a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.19 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom
odbore,
ako
pozemok
registra
C-KN
p.č.
1838/1,
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca 4 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, 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 parcelách registra C-KN p.č. 1838/391 a C-KN p.č. 1838/392,

2.17 schváliť

k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 11015, k.ú. Michalovce, s investormi, Martinom Timkom
a MUDr.
Ivanou
Timkovou,
Komenského 273/22, 073 01 Sobrance, 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 registra C-KN p.č.
1838/391 a C-KN p.č. 1838/392, k.ú. Michalovce a uložených inžinierskych sietí, alebo ich
častí),
2.20 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky pod povrchom na pozemku
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra CKN p.č. 696/2, k.ú. Vrbovec, evidovaný na LV 5157, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 105 m, kanalizačnej prípojky cca 5 m,
plynovej
prípojky
cca
73
m
a
NN
elektrickej
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 dané pozemky,
realizované v rámci stavby: „Michalovce – Vrbovec – Rezidencia Lúčna“, ktoré budú slúžiť pre
napájanie parcely investora, parcely registra C-KN p.č. 649/2, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV
6129, k.ú. Vrbovec s investorom, spoločnosťou DEMAKO s.r.o., Jána Hollého 3513/109, 071 01
Michalovce, IČO: 53 372 395, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí,
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN
p.č. 649/2, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV 6129, inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.21 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej
prípojky s vodomernou šachtou, kanalizačnej prípojky s dvoma revíznymi šachtami, plynovej
a NN elektrickej prípojky na pozemkoch, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom
odbore,
ako
pozemok
registra
C-KN
p.č.
1806/1
a C-KN p.č. 907/1, k.ú. Stráňany, evidovaných na LV 5157, k.ú. Stráňany ktorých vlastníkom je
mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 17,8 m, kanalizačnej prípojky cca
20,4 m, plynovej prípojky cca 23,3 m a NN elektrickej prípojky cca 11,3 m), ktoré budú
spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia
spolu so záberom plochy zastavanej vodomernou šachtou a dvoma revíznymi kanalizačnými
šachtami 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: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1559/38, k.ú.
Stráňany, evidovanej na LV 7659, s investorom, Miroslavom Ondkom, Jelšova 2775/20, 040 02
Košice – Vyšné Opátske, 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 a ich
príslušenstva, 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.
1559/38, k.ú. Stráňany a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.22 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
STL plynovej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok, parcela registra C-KN p.č. 1838/1, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV
5157,
k.ú.
Michalovce,
ktorého
vlastníkom
je
mesto
Michalovce
(v celkovej dĺžke 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby: „Rodinný dom Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude
postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/245, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10839,
k.ú. Michalovce, s investormi, Nguyen Huu Cuong a Nguyen Thi Huong, Humenská 3554/9, 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 registra C-KN p.č. 1838/245 k.ú. Michalovce
a uloženej STL plynovej prípojky, alebo jej časti),
2.23 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok, parcela registra C-KN p.č. 1838/1, k.ú.
Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 6,5 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca 4
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 dané pozemky, realizované
v rámci stavby: „Rodinný dom s dvojgarážou“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby
rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/254, k.ú.
Michalovce, evidovanej na LV 10692, k.ú. Michalovce, s investorom, Kamilom Kostrejom,
Ružová č. 6116/5, 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, 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.
1838/254, k.ú. Michalovce a uložených inžinierskych sietí, alebo ich časti),
2.24 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 6395/1,
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 2,1 m, kanalizačnej prípojky
cca 6,8 m a plynovej prípojky cca 1,0 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby: „RODINNÝ DOMNOVOSTAVBA“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude
postavený na parcele registra C-KN p.č. 1677, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 1293,k.ú.
Michalovce, s investormi, Františkom Čuprom a Andreou Čuprovou, Žitenická 1, 190 00 Praha,
Česká republika, 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 registra C-KN p.č. 1677, k.ú. Michalovce
a uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.25 schváliť zaradenie nehnuteľnosti do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným úradom
Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok registra C-KN na Ul. partizánskej:
• p.č. 1792, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 371 m2, do
výmery cca 44 m2,
 pozemok registra C-KN na Ul. L. Novomeského:
• p.č. 1568/266, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 613 m2, do
výmery cca 50 m2,
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky a stavby vedené
Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky registra C-KN na Ul. P.O. Hviezdoslava:
• p.č. 2715/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 42 m2,
• p.č. 2715/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m2,
• p.č. 2716, druh pozemku záhrada, výmera 325 m2,
 pozemok registra C-KN na nároží Ul. Ľ. Kukorelliho a Ul. farskej:
• p.č. 68/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 037 m2, do
výmery cca 60 m2,
 pozemky registra C-KN a stavba na Ul. okružnej:
• p.č. 3312, druh pozemku ostatná plocha, výmera 3 428 m2, do výmery cca 90 m2,
• p.č. 3267/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 399 m2, do
výmery cca 235 m2,
• p.č. 3267/7, druh pozemku záhrada, výmera 758 m2, do výmery 731 m2,
• p.č. 3764/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 796 m2,
• p.č. 3764/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1561 m2,
• p.č. 3763/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 536 m2,
• p.č. 3763/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 39 m2,
• budova súp. č. 3657 na pozemku C-KN p.č. 3764/2, druh stavby – budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby stredisko služieb škole,
 pozemky registra E-KN na Ul. okružnej:
• p.č. 8819/2, druh pozemku orná pôda, výmera 456 m2,
• p.č. 8820/3, druh pozemku orná pôda, výmera 157 m2,
 pozemky registra C-KN na Ul. S. Chalupku:
• p.č. 4144/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 180 m2,
• p.č. 4144/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 153 m2,
• p.č. 4144/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 154 m2
• p.č. 4144/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 152 m2,
• p.č. 4144/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 153 m2,











pozemky registra C-KN na Ul. Staničnej:
• p.č. 5310/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 797 m2,
• p.č. 3154/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 15259 m2, do
výmery cca 2600 m2,
stavba a pozemok registra C-KN na Ul. Gorkého:
• budova súp. číslo 2956 na pozemku C-KN p.č. 1070, druh stavby – budova
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby Sanita,
• p.č. 1070, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 56 m2,
pozemky registra C-KN na Ul. plynárenskej:
• p.č. 4714/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8210 m2,
• p.č. 4714/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1499 m2,
pozemky registra C-KN na Nám. osloboditeľov:
• p.č. 1192/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 879 m2, do
výmery 14 m2,
• p.č. 1192/46, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 187 m2,
pozemok registra C-KN na Ul. špitálskej:
• p.č. 3729/55, druh pozemku orná pôda, výmera 377 m2, do výmery 118 m2,

− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok registra E-KN na Ul. Cyrila a Metoda:
• p.č. 1865/6, druh pozemku orná pôda, výmera 78 m2,
 pozemok registra C-KN na Nám. osloboditeľov:
• p.č. 1192/55, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 399 m2, do
výmery 27 m2,
 pozemky registra E-KN na Nám. osloboditeľov:
• p.č. 2849/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 22 m2, do
výmery 18 m2,
• p.č. 2852/3, druh pozemku záhrada, výmera 375 m2, do výmery 54 m2,
• E-KN p.č. 2865, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 229 m2, do
výmery 19 m2,
 pozemky registra E-KN na Ul. lastomírskej:
• p.č. 9453/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 152 m2,
• p.č. 9577/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 94 m2

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 21

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PREROZDELENÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA

MICHALOVCE NA KONKRÉTNE AKTIVITY ŽIADATEĽOV NA 2. A 4. KVARTÁL PRE
ROK 2021

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prerozdelení dotácií z rozpočtu mesta Michalovce na konkrétne
aktivity žiadateľov na 2. až 4. kvartál pre rok 2021.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 22

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ
POLÍCIE MICHALOVCE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2020

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce
a stave
kriminality na území mesta Michalovce za rok 2020.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 23

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O VYHODNOTENÍ OSADZOVANIA KONTAJNEROVÝCH
PRÍSTREŠKOV NA SÍDLISKU VÝCHOD A NÁVRH NA OSADZOVANIE
KONTAJNEROVÝCH PRÍSTREŠKOV V ĎALŠÍCH ČASTIACH MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť materiál na schválenie na rokovanie MsZ v Michalovciach.

Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: máj 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 24

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2012
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
Kroniku mesta Michalovce - ročný zápis za rok 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 26.4.2021

číslo: 25

K bodu: NÁVRH NA VYDANIE PUBLIKÁCIE HISTÓRIA MICHALOVIEC IV.
MICHALOVCE ŠPORT DO ROKU 1960

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi predložiť návrh na vydanie publikácie
HISTÓRIA MICHALOVIEC IV. MICHALOVCE ŠPORT do roku 1960 na rokovanie MsZ
Michalovce.
Z:
T:

v texte
máj 2021

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Správnosť za sčítanie hlasov:
Mgr. Natália Slaninková
Anna Čurmová

