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ZÁPISNICA 
 

z XI. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 22.2.2021 o 9.00 hod. prostredníctvom videokonferencie 

________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
1. OTVORENIE 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §30f, ktorý rieši prechodné 
ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 19 a v znení 
neskorších predpisov otvoril primátor mesta XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor  privítal: 

zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského a PhDr. Janu Cibereovú, povereného 
zástupcu prednostu p. Bumberu, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce a vedúcich zamestnancov 
mestského úradu.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na XI. zasadnutí MsZ prostredníctvom videokonferencie je 
prítomných 21 poslancov (stav na začiatku rokovania), a že mestské zastupiteľstvo je  
uznášania schopné.  
 
 V úvode primátor mesta informoval prítomných o technických záležitostiach a forme 
prihlasovania sa, keďže zastupiteľstvo prebieha prostredníctvom videokonferencie. 
 
Z rokovania sa ospravedlnili: MUDr. Ján Mihalečko, JUDr. Ing. Erik Sibal a prednosta MsÚ 
Michalovce Ing. Zdenko Vasiľ. 
  
 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona 
o obecnom zriadení.  Primátor dal hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 19 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania XI. zasadnutia MsZ bol schválený. 
 



2 
 

 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ 
doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy ? 
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 

- Primátor mesta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zmenu programu 
mestského zastupiteľstva. 

 

K predloženému programu rokovania neboli vznesené doplňujúce návrhy. 

 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  XI.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 
 

1. PhDr. Jana Cibereová 
      a 
2. RNDr. Lýdia Sidivárová 
 

 
 
BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej a volebnej 
komisie. Na základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej a 
volebnej komisii pracovali: 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
 a  
Doc. RNDr. Mgr.  Daniela Barkasi,PhD. 
 

Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej a volebnej komisie. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 2) 

za: 22 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová a volebná komisia bola  schválená. 
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BOD č. 3 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach MsR Michalovce za december 
2020 – február 2021 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri uvedení predmetnej správy konštatoval, že od posledného rokovania mestského 
zastupiteľstva sa uskutočnili dve zasadnutia MsR a to v mesiaci december 2020 a február 
2021.  Obidve rokovania boli per rollam. Väčšina bodov je predmetom rokovania MsZ. 

 
R o z p r a v a 
 

Mgr. Milan Kaplan 

Predložil doplňujúci návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovce 

schvaľuje 

výhradnú kompetenciu mestského zastupiteľstva vo veci prerokúvania, prijímania 
a schvaľovania zmien v rámci Plánu revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch mesta Michalovce v r. 2019-2021. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský predniesol doplňujúci návrh na 
uznesenie vznesený Mgr. Kaplanom v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovce 

schvaľuje 

výhradnú kompetenciu mestského zastupiteľstva vo veci prerokúvania, prijímania 
a schvaľovania zmien v rámci Plánu revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch mesta Michalovce v r. 2019-2021. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.3) 
za: 7  poslanci, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh na uznesenie tak ako bolo navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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 december 2020 – 
február 2021. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.4) 
za: 15  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 4 
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce 
za II. polrok 2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta. 

 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

Mestské zastupiteľstvo Michalovce v II. polroku 2020 na svojich dvoch zasadnutiach, prijalo 
k prerokovaným materiálom 48 uznesení. Stav plnenia uznesení je uvedený v správe. 

 

R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení MsZ Michalovce za II. polrok 2020. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.5) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 5 
Správa o výsledkoch kontrol 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

- Správu predkladala Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 

 

Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných 
a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol 
vykonaných v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2020, ktoré boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK). Na ÚHK bolo 
ukončených spolu 6 kontrol, ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období 
november 2020 až január 2021. Stručne oboznámila  prítomných s výsledkami jednotlivých 
kontrol. 

 

R o z p r a v a  

 

MUDr. Dušan Goda 

Upriamil pozornosť na rekonštrukciu chodníkov na Ul. topolianskej a partizánskej, sú tam 
uvedené sumy. Požiadal o informáciu o akú plochu ide. Ide o veľmi vysoké sumy a občania aj 
poslanci chcú vedieť o akú plochu ide, keďže tam boli vynaložené veľké sumy, dohromady 
ide o vyše 436 tis. €. 
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Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

Tento údaj je v spisovej zložke, ktorú momentálne nemám pri sebe, ale ak pán poslanec 
príde, tento údaj mu bude poskytnutý. 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Nemám momentálne k dispozícii tento údaj. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontrol. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.6) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 6 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2020 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladala Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 

Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 

V súlade s § 18f zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Vám predkladám správu o činnosti za II. polrok 2020.  
Správa o kontrolnej činnosti je rozdelená na štyri samostatné celky :  
I. Kontrola plnenia uznesení MsZ  
II. Spracovanie stanovísk  
III. Kontrolná činnosť  
IV. Vybavovanie sťažností 
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R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2020. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 21  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 7 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení 
spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

- Návrh predložila Ing. Poláková, ved. odboru školstva a športu. 

 

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť novela zákona 245/2009 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní na základe ktorého začína povinná dochádzka pre detí, ktoré majú 1 rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky k 1. septembru 2021. V zmysle § 59 uvedeného zákona 
má  obec ako zriaďovateľ materských a základných škôl povinnosť vo Všeobecnom záväznom 
nariadení určiť spádové materské školy, aby každé z uvedených detí malo zabezpečené 
miesto v MŠ.   

V § 59a tohto zákona je definícia spádovej materskej školy, ako materskej školy, v 
ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v nadväznosti na jeho trvalý pobyt. V 
spádovej materskej škole má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v obci, v 
ktorej sa nachádza daná materská škola. Úzko to súvisí s ustanovením § 6 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve... v znení platnom od 01. 01. 2021, 
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ktorým sa obci uložila povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom 

Je nevyhnutné vytvoriť dostatočný počet miest pre tieto deti, ktoré budú mať 
prednosť pred umiestnením mladších detí. Mesto sa však bude snažiť  vyjsť v ústrety 
všetkým rodičom, ktorí požiadajú o umiestnenie svojho dieťaťa, a to vo veku od 3 do 6 rokov 
v zmysle platných predpisov a usmernení. Podľa počtu zapísaných detí bude nevyhnutné 
vytvoriť príslušný počet tried a prijať potrebný počet pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov čo môže mať dopad na rozpočet mesta podľa toho aká bude poskytnutá 
dotácia zo strany štátu pre tieto deti a výška podielových daní pridelených pre materské 
školy podľa presne stanovených koeficientov.    

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odbor školstva a športu predkladá  návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o určení spádových materských škôl 
s pridelenými ulicami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na prerokovanie do 
MsR a MsZ.  

 

R o z p r a v a 

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení spádových materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce. 
 

Prezentácia  
Prezentovalo sa 20 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 8 
Súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 
2016-2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
- Správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Súhrnná monitorovacia správa sumarizuje aktuálny vývoj jednotlivých strategických 
priorít rozvoja mesta a predstavuje odpočet opatrení a aktivít za jednotlivé strategické témy 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2025 za roky 2016 až 2020.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je jedným zo základných 
a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Predstavuje 
naplnenie princípu programovania definovaného pre regionálnu politiku Európskej únie, 
ktorého zmyslom je podpora integrovaného, viacročného plánovania rozvoja regiónov, miest 
a obcí formou koncepčných strategických dokumentov. 

Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja 
a strategického dokumentu PHSR Košického samosprávneho kraja, pričom zohľadňuje 
špecifiká mesta Michalovce a potreby identifikované jeho občanmi. PHSR poskytuje 
komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia 
v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej oblasti. Vybrané opatrenia sú zároveňprepojené 
s Integrovaným regionálnym operačným program (IROP), ktorý je zameraný na zlepšovanie 
kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb regiónov, miest a 
obcí. 

Rok 2020 bol atypický, z dôvodu núdzového stavu a mimoriadnej situácie, ktorá bola 
spôsobená pandémiou. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať akcie investičného charakteru – 
svetelná križovatky pri hoteli Družba, rekonštrukcia objektu Zlatý býk, skončila rekonštrukcia 
Sídl. Západ, kde pribudla oddychová zóna pre detí, rekonštrukcia strechy II. ZŠ, na viacerých 
ZŠ došlo k rekonštrukciám, ktorých výsledkom boli odborné učebne, pribudli elektro 
nabíjacie stanice, zrealizovala sa rekonštrukcia teplovodnej prípojky na Sídl. Východ, pre 
odovzdaním je bývalá MŠ v časti Vrbovec, prebiehali rekonštrukcie chodníkov a ciest. 

 

R o z p r a v a 

Mgr. Marián Sabovčík 

Odovzdanie priestorov pre denné centrum vo Vrbovci. Poďakoval sa za podporu mesta. 
Eviduje sa podobná aktivita aj v Topoľanoch? Je niečo nové okolo budovy?  Vertikálna zeleň, 
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pilotné projekty by mali byť v roku 2021. Požiadal o zvýšenie propagácie triedenia 
komunálneho odpadu. Bolo by dobré, aby sa osveta robila už na základných školách. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ohľadom budovy v Topoľanoch, je tam objekt bývalej MŠ, ale ten je vo vlastníctve gréckokat. 
cirkvi, s ktorou už bolo rokované. Mesto sa plánuje zapojiť do výziev, ktoré sú zamerané na 
zeleň. Osveta k triedeniu sa robí. 

Radovan Geci 

Vyjadril sa k technickým veciam. Strana č. 9  - dopravný generel mesta. Mesto sa snaží túto 
problematiku preložiť na rok 2022, s čím nesúhlasí. Systém budovania dopravy je pre mesto 
veľmi dôležitý. Strana č. 10 – oprava chodníkov. Odporúčam upustiť od používania asfaltu, 
ktorý je nekvalitný, dočasný a vydrží len pár rokov. Skôr sú vhodné betónové dlažby. Pri 
asfalte dochádza k „strate“ materiálu. Pri prípojkách je za každým asfalt rozkopaný, ktorý sa 
málo kedy dá do pôvodného stavu. Pri dlažbe by takéto problémy neboli. Napr. na Ul. 
duklianskej nie sú použité bezbariérové obrubníky a nie len tam. Chodník 1,3 m je nezmysel, 
je to úzke. Pešia lávka cez Laborec – zisťovala sa úspešnosť lávky? Vytvorenie ľadovej plochy 
– v materiáli sa uvádza, že prebieha prieskum dodávateľských organizácií. Aké sú výsledky 
prieskumu? Budovanie oddychovej zóny pri Laborci – je tam uvedené, že je vypracovaná 
štúdia, ktorá je asi 10 rokov stará. Odporúčam štúdiu prepracovať, projekt je neaktuálny. 
Mestská plaváreň – ak máme minúť 4,2 mil. €, je potrebné z toho urobiť obrovské 
medzinárodné športovisko. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor mesta reagoval na vznesené podnety  (nekvalitná zvuková nahrávka). 

- Dlažba má tiež svoje nevýhody – zarastá tam zeleň 
- Plaváreň sa bude realizovať v tomto roku, hľadanie dôvodov na zabrzdenie je krok 

späť 
- Prenosné ľadové klzisko – momentálne sa preveruje čo by to stálo, nepovažujeme to 

za prioritu mesta. 

 

MUDr. Dušan Goda 

- Obnovenie revitalizácie parku Kerta, ktorý sa robí s Maďarskom. Rozpočet je 1,18 mil. 
€. Je to suma na celý projekt, alebo je to suma len na slovenskú stranu čiže na park 
Kerta. Ak je suma rozdelená, koľko je vyčlenených pre Michalovce na obnovu parku 
Kerta?  

- Kostolné námestie – sú tam vyčlenené fin. prostriedky. Nie je potrebné spájať tieto 
dva projekty. 

- Laborecká lávka – prax ukazuje, že je to hanba pre mesto. Investovali sa tam veľké 
peniaze, ktoré neslúžia občanom mesta. 
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RNDr. Jana Machová 

Park Kerta – konkrétne pre mesto je vyčlenených 630 649 €. Kostolné námestie sa rieši 
financovaním z vlastných zdrojov a zo zdrojov regionálneho príspevku pre nízko rozvinuté 
okresy. Máme podpísanú výzvu vo výške 525 tis. €. Zvyšok bude dofinancovať mesto. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Lávka cez Laborec – niekomu sa páči a niekomu nie. Je to vec vkusu. 

 

Mgr. Milan Kaplan 

V tomto strategickom dokumente chýba riešenie parkovania v meste. Parkovanie je 
strategickou záležitosťou mesta. Nerieši sa ani parkovanie v centrálnej mestskej zóne, ani na 
sídliskách. Vedeli by o tom rozprávať obyvatelia SNP alebo Sídl. Stráňany.  

Križovatka na Ul. Kuzmányho a Prof. Hlaváča – odporúčam prehodnotenie, či je vôbec 
vhodné ísť do tejto rekonštrukcie. Nie sú tam závažné dopravné problémy. 

Mestská plaváreň – suma na rekonštrukciu je veľmi vysoká. 

Ako je to s tréningovou hokejovou halou, kedy sa dočkáme tohto projektu? 

Rekonštrukcia chodníkov – dal som návrh, aby o rekonštrukcii a revitalizácii chodníkov 
a zmenách rozhodovalo MsZ a nie len MsR. Pri poslednej zmene vypadlo z rekonštrukcii 
sídlisko SNP. 

Kontajnerové stojiská – o pilotnom projekte sa hovorí už niekoľko rokov. Bolo by vhodné sa 
už konečne rozhodnúť, či ideme touto cestou ďalej a ak áno, kde a kedy. Ak nie, je potrebné 
uviesť ďalšiu alternatívu.  

Podporu podnikateľov vnímam skôr ako satiru a nie ako reálne riešenia na podporu 
podnikateľského sektoru. 

Vypustilo sa riešenie Parku študentov, čo je veľká škoda. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

PHSR je program na 10 rokov. Nie je možné, aby sa všetko naplnilo v jednom volebnom 
cykle. Problematikou parkovania sme sa nezaoberali, ale to neznamená, že MsZ ho tam 
nemôže zaradiť. Materiál kontajnerové stojiská bol minimálne prerokovaný v MsR a bude 
predložený aj do MsZ. Čo sa týka návrhu zmeny uznesenia  ohľadom rekonštrukcii 
a revitalizácii chodníkov, mestské zastupiteľstvo túto problematiku delegovalo na mestskú 
radu. 
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Mgr. Ján Várady 

Chcem sa dotknúť viditeľnosti mesta v turistickej oblasti. Zemplínska oblastná turistická 
organizácia sa snaží o rozvoj a podporu cestovného ruchu, čo je pekné. Zriadenie turistického 
vláčika – zemplínsky motorový vláčik – doposiaľ takáto výzva nebola vyhlásená. Informoval 
o podobnej atrakcii v Maďarsku, kde to funguje. 

Zriadenie knižnice v domove seniorov – je to dobrá vec, ale je potrebné zabezpečiť aj 
notebooky  a náramky prvej pomoci, ktorých je málo, hlavne v tejto dobe, kedy zúri 
pandémia. 

RNDr. Jana Machová 

Oblasť cestovného ruchu je možné rozvíjať len cez medzinárodné výzvy. Mesto reagovalo na 
projekty  Kultúrne dedičstvo a Zelená energia. 

MUDr. Maroš Eľko  

Vyzdvihol zriadenie komunitného centra, ktoré je významným krokom pri práci s touto 
komunitou a prináša pozitívne efekty. Je na škodu, že projekt má trvať len do 31.12.2021. 
Odporučil zachovať túto službu v rámci zdrojov mesta aj po tomto termíne. Priestor vidí aj na 
ich využitie pri rekonštrukcii parku Kerta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pokiaľ bude priestor na predĺženie projektu, tak sa o to budeme uchádzať. Ak nie, tak aspoň 
niečo z toho budeme chcieť zachovať. 

Ing. Filip Kaľavský 

V rámci PHSR je veľa vecí, ktoré sa urobili, ale aj veľa vecí, ktoré sa neurobili a presunuli sa do 
ďalších rokov. Generel dopravy mesta sa znova posunul. Pri najbližšom vytváraní generelu 
dopravy je potrebné dať veľký dôraz na cyklochodníky, aby boli súčasťou komunikácií 
v našom meste a aby boli poprepájané zóny v meste. 

Križovatka pri Družbe sa mi javí ako nedokončená. Zle sa javí aj nastavenie signalizácie, 
ostalo tam aj staré označenie priechodu pre chodcov. 

Riešenie spracovania biologického kuchynského odpadu – prečo s tým TaZS nepočítali? 
Ostatné mestá to zabezpečujú, nepotrebovali odklad. 

Parkovanie v meste – na sídlisku SNP a Stráňany je jedná veľká katastrofa. Mesto to vôbec 
nerieši. 

Oplotenie kontajnerových stojísk – prečo to mesto nerieši? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Generel dopravy tu už bol riešený. Čo sa týka stojísk,  na to sa už tiež odpovedalo. Križovatka 
pri Družbe je v testovacom režime.  
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Viem, ktoré peniaze idú na Kertu a ktoré na Kostolné námestie, informujte o tom vašich 
poslancov. Čo sa týka lávky cez Laborec, táto nie je funkčná, je to hanba mesta. 

Ing. Jozef Sokologorský – fakt. poznámka 

Reakcia na Ing. Kaľavského, nie je pravda, že mesto čakalo, čo sa týka kuchynského odpadu, 
ale mesto spracovalo projekt, ktorým žiada  externé prostriedky na komplexné riešenie 
kuchynského odpadu. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Je potrebné pomôcť aj Zempl. turistickému ruchu. Nedostal som odpoveď na komunikáciu 
medzi klientmi MDS a ZOS v tomto rizikovom období. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Budeme to tlmočiť riaditeľke MDS Michalovce. 

MUDr. Maroš Eľko – fakt. poznámka 

K príspevku MUDr. Godu – lávka cez Laborec. Je to jeho osobný názor, presne taká istá lávka 
je v Slovinskej Ľubľane, ktorá je veľmi využívaná. Lávka nadväzuje na cyklistický chodník a má 
viac významov. Kto sa necíti prejsť cez lávku, je tam chodník pri cestnej komunikácii. Ľuďom 
sa páči. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Čo sa týka lávky, je to názor obyvateľov, ktorí prejavili nespokojnosť. Za posledný rok sa 
odsťahovalo 590 ľudí, ktorí sú nespokojní v meste. Mesto starne. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neverím, že kvôli lávke v meste sa niekto odsťahoval. Mesto Michalovce nie je jediné, ktoré 
má úbytok obyvateľov. Prírastky má len Bratislava a okolie. 

Mgr. Milan Kaplan 

Komplexnejšie riešenie odpadu – aby to nedopadlo tak, ako pri riešení skládky odpadu, čo 
v konečnom dôsledku znamená zvýšenie poplatkov pre daňovníka. Parkovanie sa rieši 10 
rokov, malo by to byť pre mesto prvoradé. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Parkovanie - keď to teraz nie je v PHSR, neznamená to, že sa to nebude riešiť v budúcnosti. 

 

- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

A .  s c h v a ľ u j e :  

1.4.1 Dopravný generel mesta 

Garant: Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja 

Zmenu začiatku realizácie – 2020 na 2022 

1.4.11 Výstavba okružnej križovatky Kuzmányho – Prof. Hlaváča 

Garant: Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Odbor hospodárenia 
s majetkom 

Zmenu začiatku realizácie – 2020 na 2022 

Projektový zámer navrhujeme zmeniť na – Vytvorenie okružnej križovatky dopravným 
značením. 

2.4.1 Vybudovanie domu smútku na Cintoríne Biela hora 

Garant: Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja  

Zmenu začiatku realizácie - 2020 na 2022 

 
B . b e r i e  n a  v e d o m i e :  
Súhrnnú monitorovaciu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016 – 2020. 
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 15  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 9 
Návrh Memoranda vytvorenej Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
- Správu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

Mesto Michalovce na základe Uznesenia MsZ č. 172 zo dňa 30.11.2020 vytvorilo Územie 
mestského rozvoja - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO) spolu s 11 obcami 
katastrálne susediacimi s katastrom mesta Michalovce. Všetky obce uzneseniami svojich 
obecných zastupiteľstiev deklarovali súhlas s vytvorením UMR s jadrovým mestom 
Michalovce.  
Súčasne Mesto vypracovalo a 30.12.2020 zaslalo Vstupnú správu UMR Mestskej funkčnej 
oblasti Michalovce na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky. Vstupná správa obsahuje špecifické potenciály, problémy a výzvy pre 
UMR, víziu rozvoja, strategické ciele špecifické pre UMR a návrh strategických investičných 
balíčkov v 3 navrhovaných prioritách:  
1. Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť  
2. Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých  
3. Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť  
Súčasťou Vstupnej správy je aj návrh kooperačnej rady UMR. 

Uvedené znenie Memoranda musia schváliť všetky obecné zastupiteľstvá obcí UMR ako aj 
Mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce. Návrh znenia Memoranda o spolupráci uvádzame 
v prílohe. 

R o z p r a v a 

- Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
návrh Memoranda o spolupráci UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 10 
Vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2020 
a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2021 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
- Správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 

 

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach predkladá Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej 
činnosti MsKS Michalovce  za rok  2020 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2021 
na základe Plánu rokovaní  mestskej rady a mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2021.  

 Toto vyhodnotenie približuje poslanie MsKS, jeho štruktúru a úlohy, ktoré napĺňalo 
v roku 2020. V dôsledku pandémie Covid 19 a následne opatreniam, ktoré prijal Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Mestské kultúrne stredisko v roku 2020 bolo 
nútené reagovať na opatrenia a pracovať v obmedzenom režime. 

 V Pláne hlavných úloh MsKS na rok 2021 sú zahrnuté úlohy stále, ktoré MsKS bude 
organizovať počas jednotlivých mesiacov a úlohy, ktoré si vytýčilo MsKS. Nakoľko Covid 19 
zasiahol do činností mnohých inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, náš Plán hlavných úloh 
budeme priebežne dopĺňať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých opatrení. 
Rok 2021 sa ponesie v znamení 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce. 

 

R o z p r a v a 

 

- Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2020 a Plán hlavných úloh 
MsKS Michalovce na rok 2021. 
 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 11 
Návrh na zriadenie Materskej školy, Ul. mlynská 1, Michalovce od školského 
roku 2021/2022 a jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu. 

 

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov  obec ako žiadateľ  a zriaďovateľ škôl a školských 
zariadení žiada MŠVVaŠ SR o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR do 31. 
marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená, s tým, že 
minister môže povoliť aj iný termín. Zaradenie do siete škôl a školských zariadení znamená, 
že zriaďovateľovi budú poskytované  finančné prostriedky podľa počtu detí  na prevádzku 
školy ( na mzdy, odvody, energie, tovary, služby a pod. ) v zmysle platných predpisov vo 
forme podielových daní. 

Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských škôl k umiestneniu detí vo veku 
od 3 – 6 rokov a malo aj voľné kapacity k zriadeniu ďalších tried k umiestneniu detí aby sa 
vyhovelo požiadavkám rodičov bez výdavkov na prevádzku ďalšej budovy (napr. energie, 
údržba) .  

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť novela zákona 245/2009 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní kedy začína povinná dochádzka pre detí, ktoré majú 1 rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky k 1. septembru 2021. Tým Mestu vzniká povinnosť vytvoriť 
dostatočný počet miest pre tieto deti, ktoré budú mať prednosť pre umiestnením mladších 
detí.   Mesto sa bude snažiť  vyjsť v ústrety všetkým rodičom, ktorí požiadajú o umiestnenie 
svojho dieťaťa, a to vo veku od 3 do 6 rokov v zmysle platných predpisov a usmernení.  
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Aby sa vyšlo v ústrety rodičom detí z Ulice mlynskej, ktorí sú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, vzhľadom na účinnosť uvedeného zákona od 1.9.2021, ktorý 
zároveň aj zrušuje nulté ročníky ZŠ, v ktorých sa pripravovala časť týchto detí, Mesto chce 
v týchto  priestoroch ZŠ, Moskovská 1, elokované pracovisko Ul. mlynská, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti a vo vlastníctve mesta zriadiť materskú školu s poldennou 
prevádzkou s 2 triedami pre tieto deti v zmysle platných právnych predpisov a podľa 
stanoviska RÚVZ. V školskom roku 2021/2022 by túto MŠ navštevovalo cca 49 detí s trvalým 
pobytom na tejto ulici, so 4 hodinovým výchovnovzdelávacím procesom s podaním desiaty 
a štyrmi zamestnancami. Nezanedbateľným aspektom  zriadenia tejto MŠ je aj prechod detí 
a rodičov do iných MŠ v meste cez frekventovanú výpadovú  dvojprúdovú cestu  smer Košice 
– Ukrajina.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odbor školstva a športu MsÚ predkladá návrh na 
zriadenie Materskej školy, Ul. mlynská 1, Michalovce a na jej zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení SR.  

 

R o z p r a v a 

MUDr. Dušan Goda 

Mesto premrhalo pred určitým časom šancu, keď mohlo z externých zdrojov, ktoré činili vyše 
900 tis. €, s 5% prispením mesta vybudovať novú MŠ na Ul. mlynskej. Svojim konaním ste to 
znemožnili. Budú stačiť vybrané priestory pre MŠ? Je to len látanie a plátanie, zodpovednosť 
ostane na tých, ktorí prídu po vás. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Bola tu taká možnosť, ale nie taká ako to popisujete. Išlo o veľkú sumu, ktorú by mesto 
muselo vynaložiť na vybudovanie MŠ – „nekvalitný zvukový záznam.“ 

Mgr. Milan Kaplan 

MŠ je potrebná a v danej oblasti zvlášť. Na vašu poznámku pán primátor, že sme upustili od 
projektu, kde sme mohli čerpať externé zdroje. Nie je to celkom tak, mesto nebolo úspešné 
v projekte, kde boli neopodstatnené požiadavky. Keď som sa na to pýtal v tom čase, 
odpoveď som nedostal. Možno teraz je na to priestor. 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Čo sa týka predchádzajúceho projektu na Ul. mlynskej – Mesto projekt nepodávalo. Materiál 
išiel do MsZ, kde bolo deklarované spolufinancovanie 5 %. Keď sme dostali projektovú 
dokumentáciu s rozpočtom, tak ten prevažoval viac ako 400 tis. € oproti tomu, ako bola 
nárokovaná položka. Odvíjalo sa to od počtu detí a tried. Vtedy sa vedenie rozhodlo, že od 
projektu upustíme. 
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Mgr. Ján Várady 

Už v minulosti som upozorňoval, že toto budeme riešiť. V danej lokalite je potrebná MŠ, ale 
buduje sa na úkor ročníkov 1 až 4. ZŠ. Nebude potrebná aj špecializovaná trieda? Odporúčam 
pripraviť nový projekt na vybudovanie MŠ. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri vypísaných projektoch nejde o to čo my chceme, ale o to čo musíme splniť z pohľadu 
noriem a možností.  

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

Momentálne nemáme prehľad o zdravotnom stave detí, takže nevieme, či budeme 
potrebovať špecializovanú triedu. 

RNDR. Jana Machová 

K projektu v minulosti: plánovali sme 4 triedy po 20 žiakov. Pri projekte bola stanovená istá 
suma, za ktorú sa to nedalo postaviť. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán primátor vy zavádzate. Externé zdroje pre MŠ boli vo výške 950 tis. €. Na novembrovom 
MsZ som dosť jasne povedal, ako sa tu čaruje s projektovými dokumentáciami. Som 
presvedčený, že takto sa to urobilo aj s MŠ. Ja vám nájdem projektanta, ktorý to za takú 
sumu dokáže a MŠ bude spĺňať všetky normy. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Je potrebné pripraviť nový projekt, novú súťaž na MŠ. Ak vieme dať peniaze na šport, 
môžeme dať aj na sociálne služby aj na školstvo. 

 

- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

1. s c h v a ľ u j e 
zriadenie Materskej školy, Ul. mlynská 1, Michalovce od školského roku 2021/2022 
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2. u k l a d á 
vedúcej odboru školstva a športu zaslať žiadosť o zaradenie Materskej školy, Ul. mlynská 1, 
Michalovce do siete škôl a školských zariadení SR od školského roku 2021/2022 na MŠVVaŠ 
SR. 

 
        Z: v texte 

         T : do 31.03.2021 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 12 
Návrh na vyjadrenie stanoviska obce k zaradeniu súkromnej Materskej školy, 
Ul. kapušianska, Michalovce do siete škôl a školských zariadení SR od 
školského roka 2022/2023 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.12 zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu. 

 

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

V zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa obec  vyjadruje –  súhlasí resp. 
nesúhlasí so zaradením školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR 
iného zriaďovateľa na svojom území podľa § 19 ods. 2 pís. d) a e) ( ak je zriaďovateľom 
cirkev, právnická, fyzická osoba) pre MŠVVaŠ SR. Zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení znamená, že zriaďovateľovi budú poskytované  finančné prostriedky podľa počtu 
detí  na prevádzku školy ( na mzdy, odvody, energie, tovary, služby a pod. ) z rozpočtu obce 
(mesta) v zmysle platných predpisov (podielové dane). 

Konateľ Spoločnosti ELHAN s.r.o. pán Ing. Ľubomír Handrík, bytom Michalovce, Ul. 
Kapušianska 520/139 predložil  žiadosť o stanovisko obce k zaradeniu do siete škôl 
a školských zariadení SR Súkromnej materskej školy, Ul. kapušianska 520/139, Michalovce 
s predpokladanou 1 triedou v počte 15 detí vo veku 3 – 6 rokov od školského roka 
2022/2023 v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov.  

Vo svojej žiadosti uvádza, že chce vytvoriť podmienky na umiestnenie detí s 
diagnózou diabetes mellitus a tým im umožniť zapájať sa do výchovnovzdelávacieho procesu 
v predprimárnom vzdelávaní. Služby MŠ chce poskytnúť všetkým deťom v meste Michalovce 
a rovnako aj deťom, ktoré predstavujú isté zdravotné riziká napríklad deťom s celiakiou, 
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bezlepkovou diétou či laktózovou intoleranciou. Snahou bude vychádzať v ústrety rôznym 
skupinám rodičov. Napríklad jednému rodičovi starajúceho sa o dieťa, slobodným matkám, 
aby sa mohli uplatniť na trhu práce a to tým, že budú môcť umiestniť svoje dieťa do 
predškolského zariadenia. Výhody pre mesto Michalovce zriadením súkromnej MŠ sú že 
mesto Michalovce v danej lokalite nevlastní pozemok, kde by sa takýto projekt mohol 
zrealizovať, súkromná MŠ ponúka vlastnú nehnuteľnosť na verejné účely a zvýšenie 
občianskej vybavenosti v Mestskej časti Vrbovec, ktorá sa stane pre obyvateľov mesta 
lukratívnejšia.    

Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 8 materských škôl, ktoré postačujú 
k umiestneniu detí a má ešte aj voľné kapacity k zriadeniu ďalších tried k umiestneniu detí vo 
veku od 3 – 6 rokov, aby sa vyhovelo požiadavkám rodičov bez výdavkov na prevádzku ďalšej 
budovy (napr. energie, údržba). Vzhľadom na to, že od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť 
novela zákona 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní podľa ktorej začína povinná dochádzka 
pre detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 1. septembru 2021 
vzniká  Mestu povinnosť vytvoriť dostatočný počet miest pre tieto deti, ktoré budú mať 
prednosť pred umiestnením mladších detí čo vytvára  novú situáciu v meste. Je potrebné 
zobrať na vedomie skutočnosť, že v minulosti v tejto časti mesta bola materská škola 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v súčasnosti nie je.      

K umiestneniu detí prispejú aj dve cirkevné materské školy s počtom 7 tried a 166 
umiestnenými deťmi, ktoré pôsobia v meste. Po prehodnotení počtu kapacít v materských 
školách a počtu detí s trvalým pobytom v meste nemal by byť problém s umiestnením detí 
do MŠ od 1.9.2021 je potrebné však brať na vedomie skutočnosť, že v MŠ sú umiestnené aj 
deti z blízkych obcí, ktorých rodičia pracujú v meste.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odbor školstva a športu MsÚ predkladá návrh na 
zriadenie Súkromnej materskej školy, Ul. kapušianska 520/139, Michalovce  na jej zaradenie 
do siete škôl a školských zariadení SR.  

 

R o z p r a v a  

 

Radovan Geci 

Budem hlasovať za, každá takáto škôlka je prínosom pre mesto. Takéto žiadostí sme 
v zastupiteľstve už mali a neboli prijaté, čo je na škodu, mali sa hodnotiť kladne. 

Mgr. Ján Várady 

Požiadal konateľ spoločnosti aj o priestory? Žiadosť podporím. 

Mgr. Milan Kaplan 

K žiadosti sa vyjadrujem kladne, toto zaradenie do siete škôl je potrebné podporiť aj 
vzhľadom k tomu, že pôjde o špecifickú škôlku. Odporúčam v uznesení vypustiť súpisné číslo, 
aby sa predišlo problémom. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V uznesení sa súpisné číslo vynechá. 

Ing. Katarína Poláková 

Požiadavka na budovu nebola vznesená. Stavba a pozemok bude súkromný. 

RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 

Tak isto podporím predložený návrh aj vzhľadom na lokalitu a špecifickosť škôlky. 

Ing. Marián Sabovčík 

Tak isto podporím predloženú žiadosť, aby bola škôlka zaradená do siete škôl. 

Ing. Filip Kaľavský 

Oceňujem aktivitu žiadateľa a projekt podporím. 

MUDr. Dušan Goda 

Vítam túto prospešnú iniciatívu, bude prínosom pre mesto.  

 

- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s ú h l a s  í 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Ul. kapušianska, Michalovce do siete škôl 
a školských zariadení  SR od školského roku 2022/2023.   

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 13 
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Multifunkčné ihrisko na ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach“ 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.13 zápisnice.  
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Mesto Michalovce v minulých rokoch realizovalo výstavbu multifunkčných ihrísk na ZŠ 
Okružná 17, ZŠ Krymská 5, ZŠ J. Švermu 6 , ZŠ Školská 2 a ZŠ Komenského 1.  
Na základe prvej výzvy Fondu na podporu športu, zverejnenej 31.12.2020 v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ sa chce Mesto uchádzať o 
dotáciu v uvedenom programe a pokračovať vo výstavbe multifunkčných ihrísk na ďalšej 
škole – ZŠ na ulici Moskovskej 1, kde sú vytvorené priestorové predpoklady na jeho 
umiestnenie.  
Obsahom žiadosti mesta Michalovce je výstavba väčšieho typu multifunkčného ihriska o 
rozmeroch 20 m x 40 m včítane oplotenia. Súčasťou rozpočtu projektu je kompletná spodná 
a vrchná stavba. Rozpočtovaná výška výstavby ihriska je 102 557,88 €. Projekt je plne v 
súlade s územným plánom a PHSR mesta Michalovce.  
Súčasťou príloh žiadosti o finančný príspevok z fondu je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní 
projektu. Výška povinného spolufinancovania je minimálne 50 % z celkových oprávnených 
výdavkov, t, j 51 278,94 €. 

 

R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Tento projekt je potrebné podporiť. V dôvodovej správe sú uvedené školy, kde sú 
multifunkčné ihriská. Chýba mi tam ZŠ P. Horova. Prečo bola vybraná ZŠ na Ul. Moskovskej? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
ZŠ P. Horova nemá ideálne priestory pre daný projekt. 
 
Mgr. Martin Nebesník   
Predkladaný projekt podporím, aj vzhľadom na to, že do športovej infraštruktúry tejto školy 
sa neinvestovalo.  
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Niekoľkokrát sme boli pozrieť priestory na ZŠ P. Horova, ale dané priestory nevyhovujú ani 
na malé multifunkčné ihrisko. 
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PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
S výstavbou multifunkčných ihrísk v areáloch ZŠ sa dá len súhlasiť a podporovať to. Táto 
výzva je prvá čo sa týka veľkosti multifunkčného ihriska. Aké sú rozmery celého ihriská? Aký 
materiál bude použitý na spodnú stavbu? Aké sú možnosti riešenia povrchov? V dôvodovej 
správe sú uvedené základné školy kde sú už multifunkčné ihriská. Chýba tam 1. ZŠ, ktorá sa 
už rieši a rekonštrukcia tam bude väčšieho rozsahu. Navrhujem riešiť multif. Ihrisko aj 
v areáli VIII. ZŠ. P. Horova. Uchádzali sme sa v rámci tejto výzvy alebo iných o malé 
multifunkčné ihrisko v areáli VIII. ZŠ.? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nebránime sa tomu, aby multifunkčné ihriská boli na všetkých školách, ale je potrebná istá 
postupnosť. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. IaG 
V priestoroch VIII. ZŠ nie je možné vybudovať ani malé multifunkčné ihrisko. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Naše multif. ihriská sú klasické s umelou plochou. Podložia sú všade rovnaké, také aké 
predpisuje dodávateľ vrchnej stavby, aby vyhovovali technickým normám aj prevádzke. 
Rozmery sú 20/40. Nerozumiem otázkam. 

Radovan Geci 
Podporím výstavbu športoviská, hlavne keď sa jedná o cudzie zdroje. Chýba mi grafické 
znázornenie, alebo štúdia, aby sme vedeli čo všetko tam bude. Máme aj inú alternatívu, ak 
by projekt nebol úspešný? Ako budú použité na to určené peniaze? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto už vybudovalo viacero multifunkčných ihrísk, tak ako je to uvedené v dôvodovej 
správe. Tieto sú vzorom. Zatiaľ sme v štádiu uchádzania sa. Peniaze na to ešte nemáme. Ak 
sa objavia ďalšie vhodné výzvy, budeme sa o ne uchádzať. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Mesto nezadávalo projektovú dokumentáciu. Projekt zadával riaditeľ školy. 
 
Mgr. Ján Várady 
Podporím predložený návrh. Táto škola bola v minulosti dosť zanedbávaná. Je potrebná ešte 
rekonštrukcia bývalých dielní aj ďalších objektov. 
 
Radovan Geci fakt. poznámka 
Ide o väčší rozpočet, väčšie ihrisko, preto som chcel vidieť projektovú štúdiu. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. – fakt. poznámka 
Zopakoval otázky z predchádzajúceho vstupu. Potrebujeme informácie, aby sme sa vedeli 
dobre rozhodnúť. 
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Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Momentálne nemám pri sebe projekt. Odpoveď dáme písomne. 

 
- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Fondu na podporu športu 
programu  „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na 
projekt s názvom „Multifunkčné ihrisko na ZŠ Moskovská 1 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 50 % z celkových oprávnených výdavkov t. 
j. vo výške 51 278,94 €.  

 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 14 
Trvalé odpustenie nedaňových pohľadávok 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.13 zápisnice.  
- Materiál predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

 

S účinnosťou od 01.01.2020 boli v zákone č. 233/2019 Z.z. O ukončení niektorých konaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov zavedené zásadné zmeny, ktorých cieľom bolo prispieť 
k redukcii počtu exekučných konaní, v ktorých nie je možné majetok povinného postihnúť 
exekúciou. Predmetné zmeny zaviedli povinnosť exekútora vydať upovedomenie o zastavení 
exekúcií, v prípade ktorých po uplynutí zákonom predpokladanej doby nie je možné majetok 
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povinného úspešne exekvovať. Dôvody, pre ktoré sa stará exekúcia zastaví, zákon definuje 
nasledovne:  

– ak uplynula tzv. rozhodná doba t.j. 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia  
na vykonanie exekúcie exekútorovi,  

– ak oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie 
bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok 
nepatrnej hodnoty.,  

– zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený,  
– dôvodom na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho 

konkurzné konanie, na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu 
na jej zastavenie.  

Uvedené pohľadávky vznikli v súvislosti s užívaním bytov vo vlastníctve Mesta Michalovce.   
Na základe uvedeného sa pohľadávky stali nevymožiteľnými a navrhujeme tieto pohľadávky 
v súlade so zákonom a zásadami o hospodárení mesta odpustiť  vo výške 48 881,93 € 
u týchto dlžníkov:  

 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

Rozumiem predloženému návrhu. Ide o veľmi staré pohľadávky. Predkladám doplňujúci 
návrh, aby sme my poslanci do ďalšieho zastupiteľstva dostali analýzu o daňových 
a nedaňových pohľadávkach mesta a ako ich chceme do budúcna riešiť a aké budú prijaté 
opatrenia. Nejde o zanedbateľné peniaze. Dnes sú už nájmy ponúkané najprv len na 6 
mesiacov a potom sa zohľadňuje či nájomník je schopný alebo nie platiť, čo je dobré. 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

Ide o staré exekúcie, týka sa to rokov 1998 až 2010. Ide o pohľadávky, ktoré sú 
nevymožiteľné. 

Mgr. Ján Várady 

Ide o staré pohľadávky, boli sme málo informovaní, neboli do MsZ predkladané informácie. 

Viliam Zahorčák, primátor  

Postupujeme podľa zákona, posledná možnosť je exekúcia. 

Radovan Geci 

Chýba mi vysvetlenie a opatrenia, aby sa takéto situácie neopakovali. Vychádza mi, že 
nájomník neplatil za nájom 5 rokov, toto by sa nemalo opakovať. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Opatrenia sa prijímali a aj prijímajú. 

 
- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

Predseda návrhovej komisie predložil doplňujúci návrh predložený Mgr. Milanom Kaplanom 
v znení:  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

primátora mesta predložiť na najbližšie MsZ Michalovce súhrnnú správu o evidovaných 
daňových a nedaňových pohľadávkach mesta Michalovce vrátane analýzy ich stavu 
a vymožiteľnosti. 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu 
(hlasovanie č.15) 
za: 10  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 
Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh na uznesenie tak ako bolo navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

1.1. trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Penťa Milan, Hlaváča1 vo výške 5 263,93 €      
    (číslo exekúcie 301/2006) 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

1.2.     trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Ridaj Róbert, Mlynská 15 vo výške  
     5 293,61 € (číslo exekúcie 1740/2009) 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 15  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

1.3.      trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Kopczová Žaneta, Hlaváča 1, vo výške   
     7 443,64 € (číslo exekúcie 982/2000) 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

1.4.      trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Kovaľová Milena, Hlaváča , vo výške   
     8 414,59 € (číslo exekúcie 412/2007) 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

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

 2.1.      trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Pozemné stavby, Š. Kukuru 12, vo výške   
              10 189,92 € (číslo exekúcie 348/1998) 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

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

2.2. trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky voči Pozemné stavby, Š. Kukuru 12, vo výške  
12 276,24 € (číslo exekúcie 343/1998). 

 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 15 
Rozpočtové opatrenie č. 1 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.15 zápisnice.  
- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

          Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2020, ktoré je potrebné do štátneho 
rozpočtu vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné 
prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby od 
nájomníkov na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží. 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením je  rozpočet mesta vyrovnaný. 

 

R o z p r a v a 

- Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 158 580 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 469 251 € na 33 612 857 €, zvýšenie o 143 606 € 
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 3 581 812 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 7 484 000 € na 7 498 900 €, zvýšenie o 14 900 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 6 584 500 € na  6 745 954 €, zvýšenie o 161 

454 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 4 371 641 € na 4 374 589 €, zvýšenie 

o 2 948 €  
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 16 
Návrh na vstup Mesta Michalovce do občianskeho združenia 
Diaľnica na ZEMPLÍN 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Cieľom občianskeho združenia (ďalej len OZ) Diaľnica na ZEMPLÍN, je spájať samosprávu, 
zamestnávateľov, odborníkov z dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na 
srdci rozvoj tohto regiónu. Činnosť občianskeho združenia bude zameraná na osvetu 
a podporu aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína. 

Hlavné ciele  OZ: 

a) Podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína 
b) Zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej 

infraštruktúry 
c) Oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína 
d) Udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily 

a mladých ľudí 
e) Upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko – odberateľských 

vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu 
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f) Rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu 
g) Zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína 
h) Prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore 

 

Vstup do tohto OZ nebude mať pre mesto finančný dopad, nakoľko členstvo je 
bezplatné. Členovia však môžu dobrovoľne prispieť k naplneniu cieľov a podpore 
činnosti združenia finančným príspevkom. Súčasťou návrhu sú aj Stanovy OZ.  

 

R o z p r a v a 
 
Milan Potocký 
Požiadal kolegov o podporu predkladaného návrhu. Pridávajú sa k tomu aj ostatné 
samosprávy. Kladne sa k tomu vyjadrili aj poslanci krajského samosprávneho kraja. Tieto 
aktivity sa snažíme podporovať aj na pôde národnej rady. Deklarovali sme ministrovi 
dopravy, že je to jedna z hlavných priorít pre región Zemplína. Momentálne sa ale 
nachádzame v bode. Vypracovaná štúdia je už neplatná. Snažíme sa celý proces urýchliť. 

Radovan Geci 
V materiáli chýbajú členovia rady združenia. 
 
Viliam Zahorčák 
Je to občianska iniciatíva, zastrešuje to momentálne p. Peter Báthory. Členmi sú viaceré 
fyzické osoby, poslanci, samosprávy. Zatiaľ nemáme ďalšie informácie, ak sa staneme členmi, 
informácií  bude viac. 
 
Mgr. Ján Várady 
Vítam túto iniciatívu. Poukázal na to ako sa to urobilo v prešovskom kraji. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Ohľadom tejto iniciatívy bola debata aj na pôde KSK. Región dolného Zemplína má nula km 
diaľnic. Ak sa chceme do budúcna baviť o odstraňovaní regionálnych rozdielov, tak bez 
diaľnice to bude utópia. Oceňujem prístup KSK p. Trnku, ktorý k danej problematike 
zorganizoval stretnutie, ktorého sa zúčastnilo aj naše združenie Nové Michalovce. Bez 
intervencie štátu to však  nepôjde. Chcem veriť, že sa dopracujeme skoršiemu dátumu ako je 
rok 2030. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Pýtal som sa na výkonnú radu, nie na členskú. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak ako som povedal, zatiaľ  rokujeme o vstupe do OZ. V prípade, že to schválime, budeme 
mať možnosť sa vyjadrovať aj k iným orgánom OZ. 
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- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 .  s c h v a ľ u j e  
vstup Mesta Michalovce do  OZ Diaľnica na ZEMPLÍN si sídlom Š. Kukuru 154/14, 
Michalovce. 

2 .  o d p o r ú č a  
vedúcej  organizačného odboru zaslať uznesenie MsZ Michalovce o schválení  vstupu 
Mesta Michalovce do OZ Diaľnica na ZEMPLÍN. 

       Z: Mgr. Natália Slaninková 
       T: ihneď 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 17 
Návrh na udelenie titulu Čin roka 2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V zmysle Štatútu mesta Michalovce §32, Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Michalovciach 
udeľuje titul  „Čin roka“ jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku 
dosiahol mimoriadny výsledok v  rôznych oblastiach života.  
Návrh na udelenie titulu „Čin roka“ môže podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor 
mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie a občan najneskôr do 
31.12. bežného roka.  
Návrhy udeľuje mestské zastupiteľstvo. Podané návrhy na udelenie titulu Čin roka 
vyhodnotia  komisie mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania a po 
prehodnotení na zasadnutí predsedov komisií budú návrhy predložené na prerokovanie 
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mestskej rade a táto ich predloží  na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  
Titul sa odovzdáva spravidla raz ročne na slávnostnom kultúrnom podujatí. 
Titul Čin roka  je plaketa, spravidla michalovský Pegas  a  diplom, v  ktorom je uvedené meno 
a priezvisko  oceneného, prípadne názov oceneného  kolektívu,  dátum  udelenia,  stručné  
zhodnotenie, za čo sa titul udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora.  
 

R o z p r a v a  

Mgr. Ján Várady 

Poprosím o podporu môjho návrhu na udelenie titulu Čin roka pre Slávku Jalčovú, za vydanie 
prvotiny Kamienok v roku 2020 a nielen za to. Už počas stredoškolského štúdia  sa zúčastnila 
46 literárnych súťaží, na ktorých vyhrávala prvé a druhé miesta. Bola ocenená ministrom 
obrany SR za prácu o M. Štefánikovi. Je prvou slovenskou autorkou, ktorá sa zúčastnila 
súťaže Slovo. Pripájam sa aj k druhému návrhu p. Gejguša – k oceneniu kolektívu infekčného 
oddelenia nemocnice Svet zdravia pod vedením MUDr. Zambu. 

 
- Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
titul Čin roka 2020 
 

- Slávke JALČOVEJ 
- Kolektívu Infekčného oddelenia nemocnice Svet zdravia v Michalovciach pod 

vedením primára MUDr. Štefana Zambu. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 18 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.18 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V súlade s paragrafmi 18 a 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta 
Michalovce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho 
zamestnanca. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Funkčné 
obdobie terajšej hlavnej kontrolórky uplynie 31.7.2021 a funkčné obdobie novozvoleného 
hlavného kontrolóra začína dňom 1.8.2021, ktorý je určený ako deň nástupu do 
zamestnania.   

R o z p r a v a 

- Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1)   V y h l a s u j e   

a) voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce na deň 21.6.2021 na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  

b)   v prípade trvania krízovej situácie ku dňu uplynutia funkčného obdobia hlavného 
kontrolóra t.j. k 31.7.2021 sa termín vykonania voľby presúva až do uplynutia 60 dní 
od odvolania krízovej situácie.  Krízová situácia je definovaná v § 30f zákona č. 
369/1990 Zb. v platnom znení  ( mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný 
stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19) 

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: 
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•  minimálne úplne stredné vzdelanie (vyššie vzdelanie výhodou, ktorú môžu poslanci 
MsZ zohľadniť) 

• 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:  7.6.2021 (pondelok) do 14,00 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) určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez 
prestávky na jedenie a oddych t.j. plný pracovný úväzok 

g) 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.  

3 )   O d p o r ú č a  
a) primátorovi mesta  zverejniť v termíne k 1.3.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke 

mesta vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených podmienok. Vyhlásenie 
voľby hlavného kontrolóra odporúča taktiež zverejniť  v najbližšom vydaní  novín 
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 21.6.2021 a doručiť  pre poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach podklady pre voľbu hlavného kontrolóra 
ako samostatnú súčasť pozvánky na zasadnutie MsZ. Tieto po voľbe odovzdajú do 
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archívu mesta. Osobné údaje uchádzačov poskytnuté pre výpis registra trestov budú 
anonymizované                                                                                                      

      c)   primátorovi mesta uložiť príslušným vedúcim organizačného odboru a útvaru 
primátora pripraviť podklady pre voľbu hlavného kontrolóra na deň 21.6.2021 
v súlade so zákonom a schváleným volebným poriadkom pre voľbu hlavného 
kontrolóra 

      d)   primátorovi mesta v prípade trvania krízovej situácie podľa bodu 1 b) tohto uznesenia 
zabezpečiť prostredníctvom príslušného odboru informovať prihlásených kandidátov 
na funkciu  hlavného kontrolóra o tejto skutočnosti a pozvať ich na nový termín MsZ 
na ktorom sa voľba uskutoční. 

4 )  S p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta, v prípade trvania krízovej situácie podľa bodu 1b) tohto uznesenia, 
zvolať zasadnutie MsZ v náhradnom termíne, kde sa uskutoční voľba hlavného 
kontrolóra s prihlásenými kandidátmi, ktorí splnili podmienky podľa bodov 2 pís. b) 
a c) tohto  uznesenia.  

Hlasovanie 

(hlasovanie č.25) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 19 
Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č.19 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V súvislosti s vyhlásením voľby na hlavného kontrolóra Mesta Michalovce je do mestského 
zastupiteľstva predložený aj volebný poriadok pre voľbu HK Mesta Michalovce. 

 

R o z p r a v a 

- Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
(rozprava ukončená) 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie Ing. Jozef 
Sokologorský  v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 20 
Záver 
 
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Primátor mesta poďakoval 
za istú mieru tolerantnosti, keďže mestské zastupiteľstvo sa uskutočnilo prostredníctvom 
videokonferencie. Ďalšie mestské zastupiteľstvo je naplánované na mesiac máj 2021. 
Primátor dal do pozornosti, že voľba hlavného kontrolóra mesta sa uskutoční v júni 2021. Ak 
by to nedovolila pandemická situácia, je tam v zmysle zákona dovolený časový posun. 
Primátor poďakoval všetkým za účasť  a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 

Ing. Zdenko VASIĽ                         Viliam ZAHORČÁK 

 

 

 

Overovatelia:    

1. PhDr. Jana Cibereová 
 

2. RNDr. Lýdia Sidivárová 
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