
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  194 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady  
                Michalovce za apríl – máj 2021 

   

 
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 apríl – máj 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  195 
 
 
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 

 
 
 
 

Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 196 
 
 
K bodu:  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta  
                Michalovce na II. polrok 2021 

   

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

A )  s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok2021. 
 

B) p o v e r u j e 
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 197 
 
 
K bodu: Návrh Dodatku č.2, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                               
               Mesta Michalovce č. 169/2014 o dani za užívanie verejného          
               priestranstva v meste Michalovce 
  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce 
č.169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 198 
 
 
K bodu:  Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2020 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

1 .  B e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2020 

 
2 .  U k l a d á  

 
Prebytok rozpočtu za rok 2020  vo výške 73 184 EUR zapojiť pri zmene rozpočtu do 
príjmových finančných operácií na rok 2021. 
                                                                               Z: Ing. Július Oleár 
                                                                               T: máj 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 199 
 
 
K bodu:  Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2020 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1 . B e r i e  n a  v e d o m i e  
      Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2020. 
 
2 . S c h v a ľ u j e  

zapojiť rozpočtový výsledok vo výške 19 260,49 € do rozpočtu príjmov v roku 2021 pri 
najbližšej zmene rozpočtu pod položkou ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 453 – 
Prostriedky z predchádzajúcich rokov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 200 
 
 
K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2020  

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

 
a) berie na vedomie 

1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia Mesta 
    
        b)  schvaľuje 

1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2020  
                    a  

                        - celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2020 bez výhrad 
                      
                    2.   rozdelenie 1 842 032 € do fondov takto:  
          a)   do fondu ochrany psov                                                   13 217 € 

             (50 % z dane za psa) 
       b)   do fondu pešej zóny                                                            872 € 
              (100 % príjmov zo vstupu do CMZ) 
        c)   do rezervného fondu                                                 1 827 943 € 

 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  201 
 
 
 
K bodu:  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE   - Zmeny a doplnky č. 9 

                - návrh zmien riešenia 

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

a)  s c h v a ľ u j e      

1. Vypustenie lokality č. 9 (pôvodne lokalita č. 39) – zahŕňajúcej pozemky parcely E-KN 
č. 5374 a č. 5375, k. ú. Stráňany, nachádzajúce sa  severne od Skládky na nie 
nebezpečný odpad Žabany, navrhované na zmenu funkčného využitia na plochy 
priemyselnej výroby –  rozšírenie prevádzkového areálu Skládky na nie nebezpečný 
odpad Žabany, z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta 
Michalovce.  

 

2. Zaradenie novej lokality č. 9 - zahŕňajúcej časti pozemkov parcely E-KN č. 5833/5, 
5879/5, 5879/4, 5880/4, 5880/7, 5881/5, 5881/3, 5882/1, 5882/4, 5883/1, 5883/5 
a 9544/2, k. ú. Stráňany, nachádzajúce sa severne od zimného štadióna, navrhované 
na zmenu funkčného využitia územia na plochy športu a rekreácie, z dôvodu 
plánovanej výstavby hokejovej tréningovej haly, do návrhu riešenia Zmien a doplnkov 
č. 9 Územného plánu mesta Michalovce.   

 

3. Doplnenie pozemkov: parcela C-KN č. 4703/8, k. ú. Michalovce, parcela C-KN č. 
4703/30, k. ú. Michalovce a parcela C-KN č. 4703/9, k. ú. Michalovce, na riešenie 
v lokalite č. 32, do návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta 
Michalovce.    

 

 

 



b)      u k l a d á    

vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 

Oboznámiť spracovateľa Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce so 
schválenými zmenami riešenia.                                                              

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

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 

 

 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  202 
 
 
K bodu:  Návrh na vydanie publikácie HISTÓRIA MICHALOVIEC IV.  

                 MICHALOVCE  ŠPORT DO ROKU 1960 

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1. S c h v a ľ u j e 
        Vydanie publikácie HISTÓRIA MICHALOVIEC IV. 

                                          MICHALOVCE ŠPORT DO ROKU 1960 

2. O d p o r ú č a 
začať s prácami na príprave a vydaní publikácie  podľa schváleného harmonogramu 

      Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO 
      T: podľa časového harmonogramu 

 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  203 
 
 
K bodu: Informatívna správa o vyhodnotení osadzovania kontajnerových  
               prístreškov na Sídlisku východ a návrh na osadzovanie  
               kontajnerových prístreškov v ďalších častiach mesta  

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

Informatívnu správu o vyhodnotení osadzovania kontajnerových prístreškov na 
Sídlisku východ a  návrh na osadzovanie kontajnerových prístreškov v ďalších častiach 
mesta 
 

2 . S c h v a ľ u j e   
Osadzovanie kontajnerových prístreškov pre ďalšie obdobie po schválení finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta. 

 
3 . S p l n o m o c ň u j e   Mestskú radu Michalovce 

rozhodnutím určiť miesta realizácie výstavby kontajnerových prístreškov  pre daný 
rozpočtový rok. 

 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  204 
 
 
K bodu:  Vstupná správa spracovania Programu hospodárskeho rozvoja  
                 a sociálneho rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce na  
                 roky 2021-2030 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
vstupnú správu PHRSR mestskej funkčnej oblasti Michalovce na rok 2021-2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  205 
 
 
K bodu:  Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 

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

1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 takto: 
- bežné príjmy sa zvyšujú z 5 098 268 € na 5 224 098 €, zvýšenie o 125 830 € 

z toho: 

- navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 120 080 € 
- navýšenie vlastných príjmov o 5 750 € 

- bežné výdavky sa zvyšujú z 5 092 678 € na 5 291 692 €, zvýšenie o 199 014 €  
- kapitálové príjmy sa nemenia 
- kapitálové výdavky sa znižujú o 864 000 €     
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 73 184 € (prebytok rozpočtu za rok 2020) 
- finančné operácie výdavkové sa zvyšujú o 864 000 €  

 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo: 206 
 
 
K bodu:  Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2021 

  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
I. zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2021 takto: 

 
Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po úprave zostávajú oproti schválenému 
rozpočtu nezmenené         753 000,00 € 
  - z toho transfer od zriaďovateľa  zostáva nezmenený     300 000,00 €  
Bežné výdavky po úprave zostávajú oproti schválenému rozpočtu nezmenené 753 000,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  207 
 
 
K bodu:  Rozpočtové opatrenie č. 2 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 35 158 580 € na 35 518 563 €, zvýšenie o 359 983 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 612 857 € na 34 505 138 €, zvýšenie o 892 281 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 581 812 €  na 2 827 812 €, zníženie o 754 000 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 498 900 € na 8 527 000 €, zvýšenie o 1 028 100 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 6 745 954 € na 9 245 352 €, zvýšenie o 

2 499 398 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 374 589 € na 4 559 589 €, zvýšenie 

o 185 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  208 
 
 
K bodu:  Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 

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

Správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 

2 .  S c h v a ľ u j e :   
 

2.3   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   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   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  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  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, C-
KN p.č. 1816/1 a C-KN p.č. 1837/241, k.ú. Michalovce, plynovej prípojky, alebo jej časti), 

2.8  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), 

2.9   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 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 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, 
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 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 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 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 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 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), 

2.17 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 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 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, 
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 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 C-
KN 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 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 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 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 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 DOM-
NOVOSTAVBA“, 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  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 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  209 
 
 
K bodu:  Majetkovoprávne záležitosti 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
 
I .  S c h v a ľ u j e :  
1. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku registra C-

KN p.č. 381/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 573 m2, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváľuje manželov Róberta Boroviča, rodeného 
Boroviča, a Lianu Borovičovú, rodenú Džoganovú,   obidvaja bytom Ul. V. I. Čapajeva č. 249/17, 
071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 24 066 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže, 

2. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku registra C-
KN p.č. 136/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m2, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváľuje Rímskokatolícku farnosť Narodenia 
Panny Márie, Michalovce, so sídlom Ul. farská č. 3, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet 
predaja kúpnu cenu vo výške 2 175 €., ako záverečné vyhodnotenie súťaže, 

3. odpredaj novovytvoreného pozemku registra C-KN p.č. 1307/2, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 12 m², ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 19.02031/2019, zo dňa 10.7.2019, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 26.7.2019 pod č. G1-453/19, odčlenený 
z pôvodného pozemku registra E-KN p.č. 6379, druh pozemku ostatná plocha, výmera 20 904 m2, 
evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6438, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 622 €, do vlastníctva Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., Ul. mlynská 31, 042 91 Košice, vlastníkovi stavby trafostanice postavenej na 
odpredávanom pozemku s tým, že kúpnu cenu uhradí kupujúci najneskôr do 31.12.2021. 

4.  
A) Doplnenie uznesenia č. 118, zo dňa 29.5.2020 o nasledovné ustanovenie: 
− pozemok C-KN p.č. 1838/284 sa odkupuje zaťažený ťarchou spočívajúcou v povinnosti 

povinného: 
 
 
 



−  strpieť umiestnenie verejnej kanalizácie jej užívanie a prevádzkovanie na dotknutej 
nehnuteľnosti v prospech oprávneného  

− strpieť v nevyhnutnej miere vstup oprávneného a ním poverených osôb peši, vozidlami 
alebo mechanizmami na dotknutú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním zriaďovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
verejnej kanalizácie  

−  nerealizovať na dotknutej nehnuteľnosti stavbu spojenú so zemou pevným základom a 
vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by obmedzovali 
oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho 
súhlasu oprávneného,  

v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, IČO: 36570460, Komenského 50, 042 
48 Košice. V-4400/2019 z.d. 27.01. 2020, čz-400/20 s tým, že toto vecné bremeno, ako vecné 
bremeno spojené s vlastníctvom odkupovanej nehnuteľnosti, prechádza s jej vlastníctvom na 
nadobúdateľa – mesto Michalovce. 

B) Plné znenie uznesenia č. 118, zo dňa 29.5.2020, v znení doplnenia, takto:  
MsZ schvaľuje odkúpenie obslužnej komunikácie na pozemku C-KN p.č. 1838/284 v k.ú. 
Michalovce, spolu so stavebnými objektami tvoriacimi jej súčasť, vrátane odkúpenia pozemku 
C-KN p.č. 1838/284, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Michalovce, 
zastavaného  touto stavbou, spolu za cenu 1 € vrátane DPH, od spoločnosti AHA, s.r.o. Košice 
investora stavby „Michalovce IBV Tehelné pole – II. Etapa – SO-01 – Dostavba obslužnej 
komunikácie – vetva A1“, pričom pozemok C-KN p.č. 1838/284 sa odkupuje zaťažený ťarchou 
spočívajúcou v povinnosti povinného: 
−  strpieť umiestnenie verejnej kanalizácie jej užívanie a prevádzkovanie na dotknutej 

nehnuteľnosti v prospech oprávneného  
− strpieť v nevyhnutnej miere vstup oprávneného a ním poverených osôb peši, vozidlami 

alebo mechanizmami na dotknutú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním zriaďovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
verejnej kanalizácie  

−  nerealizovať na dotknutej nehnuteľnosti stavbu spojenú so zemou pevným základom a 
vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by obmedzovali 
oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho 
súhlasu oprávneného,  

v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, IČO: 36570460, Komenského 50, 042 
48 Košice. V-4400/2019 z.d. 27.01. 2020, čz-400/20 s tým, že toto vecné bremeno, ako vecné 
bremeno spojené s vlastníctvom odkupovanej nehnuteľnosti, prechádza s jej vlastníctvom na 
nadobúdateľa – mesto Michalovce. 

5. spôsob prevodu pozemkov registra C-KN: 
− 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, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 

 

 



− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja 
− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja, resp. účel využitia (fyzická 

osoba)  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho 
návrh nebude zaradený do OVS, 

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 €  na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 100 €, 

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

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský zámer resp. 
účel využitia a cena  ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je 
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže 
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 

6. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 5310/4, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 384 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-
42/2021, zo dňa 26.4.2021, oddelený z pôvodného pozemku registra C-KN p.č. 5310/1, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 797 m2, k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich 
podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 



− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
1000 €, 

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

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 

7. spôsob prevodu nehnuteľností: 
− stavby súp. č. 984, druh stavby  budova obchodu a služieb, popis stavby autoservis Okružná, 

postavená na pozemku C-KN p.č. 4662, 
− stavby bez súp. č., druh stavby iná budova, popis stavby sklad, postavená na pozemku C-KN 

p.č. 4663,  
− stavby bez súp. č., druh stavby iná budova, popis stavby dielne, postavená na pozemku C-KN 

p.č. 4664/5,  
− pozemku C-KN p.č. 4662, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 289 m2, 
− pozemku C-KN p.č. 4663, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 92 m2, 
− pozemku C-KN p.č. 4664/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 216 m2, 
− pozemku C-KN p.č. 4664/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 210 m2, 
− pozemku E-KN p.č. 8819/2, druh pozemku orná pôda, výmera 456 m2, 
− pozemku E-KN p.č. 8820/3, druh pozemku orná pôda, výmera 157 m2, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vrátane oplotenia areálu a vonkajších 
úprav, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja 
− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja, resp. účel využitia (fyzická 

osoba)  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za predávané stavby a osobitne 

kúpnu cenu za odpredávané pozemky, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− predmet predaja sa odpredáva ako celok, návrhy kúpnych zmlúv predložené iba na niektorú 
časť predmetu predaja nebudú do súťaže zaradené, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 



inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho 
návrh nebude zaradený do OVS, 

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 000 €  na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
10 000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
10 000 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský zámer resp. 
účel využitia a cena  ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je 
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže 
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 

8. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3267/39, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 140 m2 a novourčeného pozemku C-KN p.č. 3267/7, druh pozemku záhrada, výmera 731 
m2, k.ú. Michalovce, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 36582972-18/2021, zo dňa 
1.2.2021, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 11.2.2021 pod č. G1 - 63/2021, 
oddelené z pôvodných pozemkov C-KN p.č. 3267/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 2 399 m2 a C-KN p.č. 3267/7, druh pozemku záhrada, výmera 758 m2, ktoré sú evidované 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3267/44, 
druh pozemku zastavaná plocha, výmera 95 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 
36582972-36/2021, zo dňa 23.4.2021, oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 3267/1, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 399 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 



jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
1000 €, 

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

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 

9. spôsob prevodu nehnuteľností:  
− stavby súp. č. 2956, druh stavby  budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis 

stavby Sanita, postavená na pozemku C-KN p.č. 1070, 
− pozemku C-KN p.č. 1070, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 56 m2, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
5000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    5000 
€ sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 



s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 
návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 

10. spôsob prevodu pozemkov registra C-KN: 
− p.č. 4714/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 8210 m2, 
− p.č. 4714/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1499 m2, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja 
− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja, resp. účel využitia (fyzická 

osoba)  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 

zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− predmet predaja sa odpredáva ako celok, návrhy kúpnych zmlúv predložené iba na niektorú 
časť predmetu predaja nebudú do súťaže zaradené, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na 
kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane 
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu 
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho 
návrh nebude zaradený do OVS, 

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 000 €  na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
10 000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
10 000 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský zámer resp. 
účel využitia a cena  ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je 
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže 
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 
súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
 



 

II. Splnomocňuje  
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 

 
 
 
 

 

 

 

Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  210 
 
K bodu:  Návrh personálno-organizačného zabezpečenia základných škôl,  
                základnej umeleckej školy a materskej školy s právnou subjektivitou  
                v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský  
                rok 2021/2022 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e   
 
personálno-organizačné zabezpečenie základných škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy 
s právnou subjektivitou  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2021/2022  

Škola     ZŠ ped./ neped ŠKD       ŠJ   
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4  37,6/9,5               10   8   
ZŠ, Ul Švermu 6     37,2/11,3             10              8 
ZŠ, Ul. moskovská 1    35,3/10   2   6  
ZŠ, Ul. Komenského 1                21,5 /7    4   5 
ZŠ, Ul. školská 2     22,6/9     3   5 
ZŠ, Ul. okružná 17    59,0/10,3  12  11  
ZŠ, Ul. krymská 5    26,0/8     5    5 
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16  41,0/9,3    9    8  
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20    40,5/5,5     -   - 
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)  13/4,5     -   3,7 
  

 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  211 
 
 
K bodu:  Zmena organizačného poriadku MsP Michalovce 

   
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Michalovce v článku 4 Organizačná 
štruktúra mestskej polície a v článku 19 Miestna občianska poriadková služba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 

 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
                    

 
U Z N E S E N I E 

 
z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  24.5.2021         číslo:  212 
 
 
K bodu:  Orientačný návrh plánu rokovaní MsR Michalovce, MsZ Michalovce,                         
                komisií pri MsZ Michalovce, Redakčnej rady novín Michalovčan  
                a orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na  
                II. polrok 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
 
1. Orientačný plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2021 
2. Orientačný plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na II. polrok 2021 
3. Plány komisií pri MsZ Michalovce a Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2021 
4. Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2021 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

           Ing. Martin Čornej 


	b)  schvaľuje
	T: ihneď
	Z: Ing. Anna Mrázová
	vedúca odboru V, ŽP a MR

