MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 241

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za september – november 2021
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za september november 2021.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 242

K bodu: Správa o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 243

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta
Michalovce na I. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A)schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2022
B)poveruje

hlavnú kontrolórku

Vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 244

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2022
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Michalovce na rok 2022.
b) o d p o r ú č a
nahradiť v celom texte Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce slovo dotácie
slovným spojením finančné prostriedky.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 245

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 185/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
b) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 246

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení
názvov novovzniknutých ulíc

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce
novovzniknutých ulíc.

č. 218/2021 o určení názvov

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 247

K bodu: Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Michalovce č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní
užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 186/2016 o procese
a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 248

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu „Modernizácia veľkej sály Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho
strediska v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 15 038,75 € z celkových
oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 249

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovania
priestoru zimného štadióna v Michalovciach“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Fondu na podporu športu
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na
projekt s názvom „Vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovania priestoru zimného
štadióna v Michalovciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade s
podmienkami poskytnutia dotácie;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 40 % z celkových oprávnených výdavkov
t. j. vo výške 134 062,80 €.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 250

K bodu: Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 takto:
- bežné príjmy sa znižujú zo sumy 5 224 098 € na sumu 5 217 418 €, zníženie
o sumu 6 680 €
z toho:
- zníženie príspevku na hlavnú činnosť o sumu 6 960 €
- zvýšenie vlastných príjmov o sumu 280 €
- bežné výdavky sa znižujú zo sumy 5 291 692 € na sumu 5 285 012 €, zníženie o sumu 6 680 €
- kapitálové príjmy sa zvyšujú o sumu 6 960 €
- kapitálové výdavky sa zvyšujú o sumu 6 960 €
- finančné operácie príjmové sa nemenia
- finančné operácie výdavkové sa nemenia

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 251

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 35 839 085 € na 36 396 983, zvýšenie o 557 898 €
bežné výdavky sa znižujú z 35 168 952 € na 35 159 737 €, zníženie o 9 215 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 029 501 € na 3 035 543 €, zníženie o 993 958 €
kapitálové výdavky sa znižujú zo 7 535 600 € na 4 084 655 €, zníženie o 3 450 945 €
finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 7 395 555 € na 4 371 455 €, zníženie
o 3 024 100 €

6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 559 589 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 252

K bodu: Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022 a viacročný
rozpočet na roky 2023 - 2024
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024
a) ako záväzný na rok 2022 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:
- bežné príjmy vo výške
5 440 975 EUR
z toho:
- transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa vo výške 4 586 775 EUR
- bežné výdavky vo výške
5 435 375 EUR
- príjmové finančné operácie vo výške
0 EUR
- výdavkové finančné operácie vo výške
2 820 EUR
b) ako orientačný na roky 2023 - 2024

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 253

K bodu: Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na
roky 2023 a 2024
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024
takto:
a) ako záväzný na rok 2022 takto :
-

bežné príjmy vo výške
z toho bežný transfer od zriaďovateľa
bežné výdavky vo výške

806 000,00 EUR
320 000,00 EUR
806 000,00 EUR

b) ako orientačný na roky 2023 a 2024

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 254

K bodu: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2022-2024
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2022 – 2024
2. s c h v a ľ u j e
viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2022-2024:
1. ako záväzný na r. 2022:
-

bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

-

kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

37 759 596 €
35 451 132 €
2 360 948 €
6 988 912 €

- príjmové peňažné operácie vo výške 5 982 500 €
- výdavkové peňažné operácie vo výške 3 663 000 €
v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu
2. ako orientačný na r. 2023-2024

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 255

K bodu: Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v školských radách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa: PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Mariána Sabovčíka a Mgr.
Eriku Šimkovú v Rade školy pri Materskej škole, Mlynská 1, Michalovce .
Ukladá
písomne informovať o delegovaní PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Mariána Sabovčíka a Mgr.
Eriku Šimkovú ako zástupcov zriaďovateľa Rady školy pri Materskej škole, Mlynská 1,
Michalovce.
Z : vedúca OŠaŠp
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 256

K bodu: Informatívna správa o prerokovaní prenájmu majetku, vecných
bremien a iných majetkových záležitostí
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
Správu z rokovania Komisie majetkovej.

2.

Schvaľuje

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

2.2 zriadenie

vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
NN elektrickej prípojky, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku registra E-KN
p.č. 9386, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je mesto (v celkovej dĺžke
NN elektrickej prípojky cca 0,5 m, vodovodnej prípojky cca 2,5 m, kanalizačnej prípojky cca 4 m,
plynovej prípojky 0,5 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1

meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok, realizované v rámci stavby: „Rodinný dom DZVNK - VRBOVEC“, ktoré budú slúžiť pre
napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra
C-KN p.č. 541, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV 6252, k.ú. Vrbovec, s investormi, Jakubom
Dzvoníkom a Radoslavou Dzvoníkovou, rod. Vargovou, Jána Hollého 181/66, 071 01 Michalovce,
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia,
opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho
vlastníka parcely C-KN p.č. 541, k.ú. Vrbovec, evidovanej na LV 6252 a uložených IS, NN
elektrickej prípojky, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí),

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

2.4 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, pripojovacieho plynovodu na pozemku
registra C-KN p.č. 3369/1, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto
v celkovej dĺžke prípojky cca 26 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na
daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Polyfunkčná budova Viktória“, ktoré budú slúžiť pre
napojenie polyfunkčného objektu a priľahlého areálu, ktorý sa nachádza na parcele registra CKN p.č. 3267/24 a parcele registra C-KN p.č. 3267/28, C-KN p.č. 3267/18 k.ú. Michalovce,
s investormi, spoločnosťou PRAMO s.r.o., Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 71
79 69 a Jánom Berdym, Veľké Zalužice 37, 072 34 Zalužice, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí, technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude

právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka parciel registra C-KN p.č.
3267/24, C-KN p.č. 3267/28 a C-KN p.č. 3267/18, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 11107, k.ú.
Michalovce a uloženého pripojovacieho plynovodu, alebo jeho časti),

2.5 zriadenie

vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
teplovodného potrubia pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 3066/1, k.ú.
Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke teplovodného potrubia cca 5 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s
ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, teplovodu
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, uloženého počas realizácie stavby: „Bytový dom
Humenská“, ktorý bude slúžiť pre napájanie novostavby bytového domu, ktorý bude postavený
na parcele registra C-KN p.č. 3066/359, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou VS1 s.r.o.,
T.J. Moussona 21, 071 01 Michalovce, IČO: 51 949 717, s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie
teplovodu, technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka parcely registra C-KN p.č.
3066/359, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11107, k.ú. Michalovce a uloženého teplovodu,
alebo jeho časti),
2.6 zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
NN elektrických prípojok uložených v spoločnej chráničke, spolu s osadením pilierového
rozvádzača na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok registra C-KN p.č. 3407/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke chráničky cca 20 m), ktorá
bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci realizácie stavby: „Garáže
– jestvujúce, pripojenie na odber elek. energie“, s investormi, majiteľmi garáží postavenými na
parcelách registra:










C-KN p.č. 3401, LV 8880, k.ú. Michalovce (Ing. Jana Dlužanská, Okružná 1299/64, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3395, LV 7311, k.ú. Michalovce (Róbert Soták, Okružná 44, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3399, LV 5157, k.ú. Michalovce (Jaromír Kuba, Okružná 60, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3402, LV 7292, k.ú. Michalovce (Vladimír Varmeďa, Okružná 11, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3403, LV 7218, k.ú. Michalovce (Gabriela Špaková, Okružná 52, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3404, LV 9940, k.ú. Michalovce (Štefan Sidor, Okružná 72, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3405, LV 8875, k.ú. Michalovce (Miroslav Karabín, Komenského 22, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3407/130, LV 8890, k.ú. Michalovce (Peter Soroka, Okružná 54, 071 01 Michalovce),
C-KN p.č. 3383, LV 5157, k.ú. Michalovce (Vladimír Jurčenko, Okružná 60, 071 01 Michalovce),

s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv,
údržby a rekonštrukcie IS, NN elektrických prípojok prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do

pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in
rem“ bude právom súčasných, ako aj akýchkoľvek iných budúcich vlastníkov uvedených
nehnuteľností, parciel a stavieb na nich vybudovaných, NN elektrických prípojok, alebo ich častí).

3.

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 257

K bodu: Petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) prer okoval o
Petíciu za udržateľný rozvoj sídliska SNP
b) schvaľuje
Vylúčenie lokality ozn. č. 09/5 z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta
Michalovce.
c) neschvaľuje
Vylúčenie lokality ozn. č. 09/4 z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta
Michalovce.
d) u k l a d á
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
Lokalitu ozn. č. 09/4 v návrhu Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce, ponechať
v návrhu riešenia s regulatívami: max. koeficient zastavanosti 60 %, koeficient zelene min. 0, 40 (zeleň
na rastlom teréne) a výška bytového domu max. 7 nadzemných podlaží, alebo 6 nadzemných podlaží
a podkrovie.
Z: Ing. Anna Mrázová
ved. odboru V, ŽP a MR

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 258

K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1) v y h l a s u j e
a) voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce na deň 28.2.2022 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach
2) s c h v a ľ u j e
a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hlasovaním poslancov
mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a volebný poriadok pre voľbu hlavného
kontrolóra schválený MsZ pre túto voľbu.
b) kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
• minimálne úplne stredné vzdelanie (vyššie vzdelanie výhodou, ktorú môžu poslanci MsZ
zohľadniť pri voľbe)
• bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z o výkone prác vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov (výpis z registra trestov vyžiada zamestnávateľ Mesto
Michalovce na základe poskytnutých údajov podľa bodu 2c)
c) náležitosti písomnej prihlášky:
• identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu na doručovanie písomností,
telefonický respektíve e-mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní.
• meno priezvisko, rodné priezvisko alebo priezvisko ak došlo k zmene mena alebo
priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia a okres narodenia adresu
trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvom pohlavie a meno,
priezvisko a rodné priezvisko rodičov (údaje za účelom vyžiadanie výpisu registra trestov
podľa zákona č.330/2007 Z.z o registri trestov)
• vlastnoručne podpísaný súhlas na spracúvanie poskytnutých svojich osobných údajov na
účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č.18/2018 Z. z. Zákon o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície
Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého prihláška
nespĺňa a neobsahuje náležitostí ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na
hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra,
d) termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 14.2.2022 (pondelok) do 14,30 hod.
Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj pre doručenie

iným spôsobom (hmotnoprávna lehota).
e) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti zašlú
alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071
01 Michalovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Na obálke musí byť
uvedené meno, priezvisko a adresu podávajúceho. Pri osobnom doručení výlučne na
podateľňu Mestského úradu, kancelária č. 106, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
f) zrušenie uznesenia č. 192 zo dňa 22.2.2021, ktorým bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra
na deň 21.6.2021 a zaradenie prihlášok uchádzačov, ktorí podali prihlášky na voľbu hlavného
kontrolóra vyhlásenej a neuskutočnenej v deň 21.6.2021, za predpokladu ak splnia všetky
podmienky tam stanovené a za podmienky, že svoju prihlášku do dňa uzávierky prihlášok
14.2.2022 písomne nestiahnutiu a naďalej v čase uzávierky prihlášok t.j. 14.2.2022 spĺňajú
podmienku bezúhonnosti
g) určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky na
jedenie a oddych t.j. plný pracovný úväzok
h) komisiu ktorá overí splnenie kvalifikačných a ďalších predpokladov v zložení: Ing. Jozef
Sokologorský, predseda komisie, Mgr. Milan Kaplan, MUDr. Jozef Makohus, členovia komisie,
administrátor komisie Ján Bumbera.
i) volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce.
3)

Odporúča
a) primátorovi mesta zverejniť v termíne po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia avšak
najneskôr 40 dní pred konaním voľby na úradnej tabuli a webovej stránke mesta vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra za schválených podmienok. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
odporúča taktiež zverejniť v novinách Michalovčan a infotexte TV Mistral
b) primátorovi mesta uložiť vedúcej organizačného odboru zabezpečiť pozvanie uchádzačov
spĺňajúcich podmienky na voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach na deň 28.2.2022
c) primátorovi mesta uložiť príslušným vedúcim organizačného odboru a útvaru primátora pripraviť
podklady pre voľbu hlavného kontrolóra na deň 28.2.2022 v súlade so zákonom a schváleným
volebným poriadkom pre voľbu hlavného kontrolóra. Podklady k voľbe HK obdržia poslanci
MsZ osobitne ako samostatnú súčasť materiálov na zasadnutie MsZ. Tieto po voľbe odovzdajú
do archívu mesta. Osobné údaje uchádzačov poskytnuté pre výpis registra trestov budú
anonymizované
d) primátorovi mesta zabezpečiť prostredníctvom príslušného útvaru informovať prihlásených
kandidátov do voľby 21.6.2021, ktorí splnili všetky podmienky tam stanovené o novom termíne
voľby s tým, že ich prihlášky budú zaradené na túto voľbu za podmienok schválených v bode 2
pís. f) tohto uznesenia.

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 259

K bodu: Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ Michalovce, Redakčnej
rady novín Michalovčan a orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ
Michalovce na I. polrok 2022
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.Berie na vedomie
Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022
2.Schvaľuje
a) Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2022
b) Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na I. polrok 2022
c) Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2022
d) Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2022

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: PhDr. Jana Cibereová
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 29.11.2021

číslo: 260

K bodu: PRIJATIE ROZHODNUTIA V KONANÍ VO VECI PORUŠOVANIA POVINNOSTI PODĽA
ÚSTAVNÉHO ZÁKONA 357/2004 Z. Z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI
VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach:
1. Schvaľuje v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči
verejnému funkcionárovi Mgr. Martinovi Nebesníkovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva
Michalovce uznesenie, v ktorom:
A.

K o n š t a t u j e, že

verejný funkcionár Mgr. Martin Nebesník, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce, tým
že nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu porušil
povinnosť ustanovenú týmto ústavným zákonom.
B.

Ukladá

verejnému funkcionárovi Mgr. Martinovi Nebesníkovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva
Michalovce v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
pokutu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára.
2. Schvaľuje v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči
verejnému funkcionárovi PhDr. Ing. Mirkovi Gejgušovi PhD, poslancovi Mestského
zastupiteľstva Michalovce uznesenie, v ktorom:
A.

K o n š t a t u j e, že

verejný funkcionár PhDr. Ing. Mirko Gejguš PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva
Michalovce, tým že nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu porušil povinnosť ustanovenú týmto ústavným zákonom.
B.

Ukladá

verejnému funkcionárovi PhDr. Ing. Mirkovi Gejgušovi PhD., poslancovi Mestského
zastupiteľstva Michalovce v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu pokutu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára.

3. Schvaľuje v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči
verejnému funkcionárovi Mgr. Jánovi Váradymu, poslancovi Mestského zastupiteľstva Michalovce
uznesenie, v ktorom:
A.

K o n š t a t u j e, že

verejný funkcionár Mgr. Ján Várady, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce, tým že
nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu porušil
povinnosť ustanovenú týmto ústavným zákonom.
B.

Ukladá

verejnému funkcionárovi Mgr. Jánovi Váradymu, poslancovi Mestského zastupiteľstva
Michalovce v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
pokutu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára.
4. Schvaľuje v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči
verejnému funkcionárovi MUDr. Dušanovi Godovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva
Michalovce uznesenie, v ktorom:
A.

K o n š t a t u j e, že

verejný funkcionár MUDr. Dušan Goda, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce, tým že
nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu porušil
povinnosť ustanovenú týmto ústavným zákonom.
B.

Ukladá

verejnému funkcionárovi MUDr. Dušanovi Godovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva
Michalovce v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
pokutu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára.
5.

Ukladá
Komisií ochrany verejného záujmu:
5.1. Doručiť rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Michalovce v zmysle čl. 9 ods. 5
ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov;
5.2. V prípade podania návrhu na preskúmanie rozhodnutia verejným funkcionárom
v zmysle čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov spracovať podanie
v zmysle predmetného zákona;
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