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ZÁPISNICA 
 

zo XIV. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 29.11.2021 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 XIV. 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, prednostu MsZ Ing. 
Zdenka Vasiľa, 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 XIV. zasadnutí MsZ prostredníctvom videokonferencie je 
prítomných 22 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. 
Zároveň upozornil poslancov, že pri hlasovaní, kde je nutná prezentácia, poslanec, ktorý sa 
neprezentuje, hlasovať nemôže. Takéto hlasovanie sa do počtu hlasovania nezapočíta. 

 
Pred hlasovaním o programe primátor mesta informoval poslancov, že na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva Michalovce dňa 26.8.2021, uznesením č. 226 bolo prijaté uznesenie, ktoré 
ukladalo vedeniu mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce správu o činnosti 
a hospodárení spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. na území mesta Michalovce. 
Na základe toho Mesto Michalovce požiadalo spoločnosť FIN. M.O.S., a.s. o vyjadrenie, na čo 
spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. reagovala, citujem: 
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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: 22 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 

Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania XIV. zasadnutia MsZ bol schválený. 
 
 
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. 
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Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  XIV.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 
 

1. PhDr. Jana Cibereová 

      a 
2. MUDr. Ján Mihalečko 

 
 
 
BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej komisie. Na 

základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej pracovali: 

 

Ing. Jozef Sokologorský 

 a  

Mgr. Miroslav Dufinec 

 

Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej komisie. 

 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 24 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová a volebná komisia bola  schválená. 
 

 

BOD č. 3 

Informatívna správa o prijatých uzneseniach MsR Michalovce za september – 
november 2021 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Od posledného rokovania mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo jedno zasadnutie MsR a to 
v mesiaci november 2021. Väčšina bodov je predmetom dnešného rokovania. 
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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  
Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za september – 
november 2021. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.3) 

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

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 4 

Správa o výsledkoch kontrol 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 
 
Ing. Bobovníková,PhD. 
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 2021, 
ktoré boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK). Na ÚHK boli ukončené 4 kontroly, 
ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období september 2021 až október 
2021. Povinné osoby boli so správami oboznámené. V stanovenom termíne predložili 
námietky k zisteným skutočnostiam a v dohodnutom termíne prijali opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. Primátorovi mesta boli predložené správy o výsledkoch kontrol po ich 
prerokovaní s povinnou osobou / prednostom MsÚ, riaditeľmi PO a RO Mesta/. 
 
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  
správu o výsledkoch kontrol. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.4) 

za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 5 

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

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Bobovníková,PhD.  hl. kontrolórka 
 
Ing. Bobovníková,PhD. 
V súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v platnom znení predložila MsZ 
Michalovce plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
 
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 
A ) s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2022. 
B ) p o v e r u j e  
Hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.5) 

za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 6 

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 

 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
- Materiál predkladala Mgr. Lívia Kalaninová, poverená zastupovaním ved. odboru školstva 
a športu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Upozornil, že materiál sa na poslednú chvíľu prepracoval z dôvodu, že Národná rada SR schválila 
25. 11. 2021 zmenu zákona o financovaní súkromných škôl a školských zariadení. 

 
Mgr. Lívia Kalaninová 
Zákon č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pre obec povinnosť pri určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia vo všeobecne záväznom nariadení.  
V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce poskytnúť finančné prostriedky na dieťa a žiaka 
cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88% z dotácie poskytovanej 
na dieťa a žiaka v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
Na základe uvedených zákonov predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia, v ktorej je 
navrhnutá výška dotácie na 1 žiaka v obecných, cirkevných a súkromných školách a školských 
zariadeniach na rok 2022. 

 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Predniesol pozmeňujúci návrh v znení: 
Doplniť uznesenie MsZ o bod b) 
MsZ Michalovce 
odporúča 
nahradiť v celom texte VZN slovo dotácie slovným spojením finančné prostriedky. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
Pozmeňujúci návrh: 
MsZ Michalovce 
odporúča 
nahradiť v celom texte VZN slovo dotácie slovným spojením finančné prostriedky. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č.6) 

za: 24  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na  uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol 
schválený. 
 
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  
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. 
 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 24 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.7) 

za: 24  poslancov, proti: 0, 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 nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“), bol od nadobudnutia svojej účinnosti 1. januára 2016 už 19 krát 
novelizovaný. Prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili a majú želaný efekt, a ktoré bolo 
potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa vyžadovala koncepčná zmena pri nakladaní s 
niektorými odpadmi.  

Vzhľadom na vysoký počet novelizácií, sa tieto zmeny dotkli aj nakladania 
s komunálnymi odpadmi. Zmenila sa definícia komunálneho odpadu. V nadväznosti na zmenu 
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definície komunálneho odpadu sa zmenili princípy zodpovednosti za nakladanie 
s komunálnym odpadom. Uvedenou úpravou sa mení zodpovednosť za nakladanie s odpadom 
z obalov a odpadom z neobalových výrobkov z iných zdrojov z obce na pôvodcu týchto 
odpadov. Ide o návrat k pôvodne ustanovenej zodpovednosti  pôvodcu týchto  odpadov 
platnej pred 1. júlom 2020. Pôvodcovia odpadov z obalov z iných zdrojov a pôvodcovia 
odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak zachovajú doterajší zabehnutý systém 
nakladania s týmito odpadmi. 
Podrobne informovala o jednotlivých zmenách. 

Keďže VZN obsahuje pomerne veľa legislatívno-technických zmien prevzatých zo 
zákona o odpadoch,  z dôvodu lepšej prehľadnosti navrhujeme zrušiť v celom rozsahu VZN č. 
185/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území 
mesta a nahradiť ho novým VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta.    
 

R o z p r a v a  
 
Ing. Filip Kaľavský 
Ako sa bude kontrolovať dodržiavanie predkladaného VZN? Ako pocítia občania mesta zmenu 
predkladaného VZN? 
 
Ing. Pavol Fecák, odborný referent OV,ŽPaMR 
V časti 8 bod 3 je definované ako sa bude kontrolovať dodržiavanie predkladaného VZN. 
Kontrolovať ho môže MsP a pracovníci MsÚ Michalovce. 
Na druhú otázku – občania pocítia zmenu pri zbere kuchynského odpadu, ktorý  by mal začať 
od roku 2022. 
Zmena nastala aj pri zbere do  veľko-objemových kontajnerov na zber od dverí. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Poslanec Kaľavský chcel zadefinovať ako chcete zabezpečiť rovnomerný prístup VZN 
k obyvateľom. Samostatnú kapitolu v našom meste tvoria osady na Ul. mlynskej a Ul. 
gerbovej. Ako chcete zabezpečiť vymoženie VZN v týchto oblastiach? Na Ul. gerbovej je 
prihlásených 60 osôb. Platia reálne aj za odpad? Ak áno, realizuje sa odpad? Ide o to, aby VZN 
neplatilo len pre určitú skupinu občanov.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak ako pri všetkých VZN, nájde sa stále skupina občanov, ktorá ho nedodržiava a na to sú tam 
uvedené sankcie. Vymožiteľnosť naráža na celý rad iných problémov, čo nie je jednoduché. 
 
Ing. Pavol Fecák 
Zákon nerozlišuje platcu a neplatičov za odpad. Mesto vyváža odpad od každého občana. 
Potom je to už otázka vymáhania u neplatiča. Odpad na Ul. gerbovej a mlynskej sa vyváža. 
V poslednej dobe sa zabezpečuje v spolupráci s MsP a občanmi danej lokality čistenie. 
V mesiacoch september, október a november bola vyčistená takto lokalita ulíc sobraneckej, 
plynárenskej, staničnej a mlynskej. Čistenie na Ul. gerbovej je v maximálne možnej miere 
zabezpečovaná občanmi tam bývajúcimi.  Finančná otázka nesúvisí priamo s týmto VZN. 
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Mgr. Ján Várady 
Sídlisko východ je najbližšie k Ul. mlynskej. Pilotný projekt kontajnerových prístreškov stojí, nič 
sa nerobí.  Mali byť dokončené aspoň na Ul. moskovskej a užhorodskej. „Separači“ vyberajú 
odpad z kontajnerov, ktorý potom končí na Ul. mlynskej. Kopia sa tam haldy odpadu. Upratujú, 
ale veľmi slabo.  Z toho dôvodu navrhujem rozšíriť kamerový systém aj na Ul. mlynskej. Koľko 
smetných nádob je na Angi Mlyne a ako často sa vyvážajú? Aká je vymožiteľnosť? 
 
Mgr. Milan Kaplan, fakt. poznámka 
V rozpočte na budúci rok na kamerový systém nie sú vyčlenené fin. prostriedky. Pripravujeme 
video z gerbovej ulice, budeme konfrontovať vašu teóriu s praxou. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V rozpočte sú naplánované 4 stojiská. Pripravujeme projekt digitalizácie odpadu, kde sa ráta 
s ďalšími stojiskami, kamerovými systémom a inými tech. prostriedkami, ktoré by mohli byť 
využité aj na odpadové hospodárstvo. 
 
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 
 
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 o nakladaní s komunálnymi          
     odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 
 
 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.8) 

za: 24  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 8 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvovo 

novovzniknutých ulíc 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Názvy ulíc sú súčasťou systému orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti 
záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.  
Podľa § 2b zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje a mení nariadením názvy 
ulíc a iných verejných priestranstiev. Názvy ulíc a iných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na 
históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.  
Novovzniknuté ulice, ktorým je potrebné určiť názov, sa nachádza v rôznych častiach mesta, v 
katastrálnych územiach Močarany a Vrbovec.  
Prvá ulica sa nachádza v katastrálnom území Močarany, na pozemku registra C KN č. 265/1, 
vedenej na LV č. 6956. Vybudovaná je za účelom zabezpečenia prístupu a príjazdu pre 
novovybudované rodinné domy. Je to slepá ulica, napojená na Ulicu Močariansku, medzi 
rodinnými domami s orientačnými číslami 118 a 124. Novovzniknutú ulicu navrhujeme pomenovať 
Ulica Ľudovíta Pavla. Ľudovít Pavlo, Dr. bol rodák z Michaloviec, lekár, literát a významný 
predstaviteľ krajanského hnutia Slovákov v USA. (situačný plán č. 1)  
Druhá ulica sa nachádza v katastrálnom území Vrbovec, na pozemkoch registra C KN č. 649/77, 
649/78, 649/79, 649/80, 649/81, 649/82, 649/83 a 649/84, vedených na LV č. 6253, 6254, 6202, 
6203 a 6255. Vybudovaná je za účelom zabezpečenia prístupu a príjazdu pre novovybudované 
rodinné domy. Je to slepá ulica, napojená na Ulicu tichú. Novovzniknutú ulicu navrhujeme 
pomenovať Ulica Ferdinanda Alexu.  
Tretia ulica sa nachádza v katastrálnom území Vrbovec, na časti pozemku registra E KN č. 9429/2, 
vedenej na LV č. 5695. Vybudovaná je za účelom zabezpečenia prístupu a príjazdu pre 
novovybudované rodinné domy. Je to slepá ulica, napojená na Ulicu tichú. Novovzniknutú ulicu 
navrhujeme pomenovať Ulica Michala Slávika.  
 
 
 
R o z p r a v a  
 

Ing. Filip Kaľavský 
Nemám výhrady k predloženému návrhu. Iba tieto tri ulice budú mať v názve: ulica. Doteraz 
všetky názvy ulíc sú bez slova ulica. Nie je potrebné, aby v názve bolo slovo ulica. Predkladám 
pozmeňujúci návrh, aby ulice boli nazvané: Ľudovíta Pavla, Ferdinanda Alexu a Michala 
Slávika. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
zmenu v návrhu predmetného VZN v čl. 2 Názvy ulíc nahradiť tento článok s novým znením: 
V meste Michalovce sa pre novovzniknuté ulice stanovujú názvy: 
Ľudovíta Pavla, Ferdinanda Alexa a Michala Slávika. 
 
 
 



11 
 

Valerián Marcin, sam. odborný ref. V,ŽPaMR 
Vyhláška, ktorá hovorí o pomenovaní ulíc, bola v roku 2015 novelizovaná vyhláškou  
141/2015, kde je uvedené, že súčasťou názvu ulice je slovo ulica. Je to v zmysle zákona. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, váš pozmeňujúci návrh by bol v rozpore so zákonom. Sťahujete svoj návrh? Ak 
na ňom trváte, dám o tom hlasovať. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Trvám na svojom návrhu. 
 
Mgr. Ján Várady 
Nie je potrebné urobiť zmeny na všetkých uliciach? Predkladané osobnosti by si zaslúžili 
dôstojnejšie ulice, nie na okraji mesta. Máme v meste názvy ulíc po komunistických 
predstaviteľov, čo by nebolo od veci ich premenovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Dnes koncové ulice, v budúcnosti nimi nemusia byť. Dnes sa zaoberáme pomenovaním nových 
ulíc. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Pozmeňovací návrh, predložený Ing. Kaľavským predniesol Ing. Sokologorský, predseda 
návrhovej komisie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
zmenu v Návrhu predmetného VZN v čl. 2 – Názvy ulíc nahradiť tento článok s novým znením. 
Čl. 2 názvy ulíc 
v meste Michalovce sa pre novovzniknuté ulice stanovujú názvy: 

Ulica Ľudovíta Pavla 
Ulica Ferdinanda Alexu 
Ulica Michala Slávika 

nové znenie: čl. 2 názvy ulíc 
v meste Michalovce sa pre novovzniknuté ulice stanovujú názvy: 
Ľudovíta Pavla, Ferdinanda Alexa a Michala Slávika. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.9) 

za: 5  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 16 poslanci 

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený. 
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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 názvov novovzniknutých ulíc. 
 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.10) 

za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 9 

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 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
- Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Mesto Michalovce pristupuje k zmene Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) 

o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste 

Michalovce z dôvodu trvania mimoriadnej pandemickej situácie na Slovensku. 

Návrh dodatku č. 2 k  VZN č. 186 dopĺňa časové obdobie umiestnenia letných terás na 

verejnom priestranstve v meste Michalovce  od 01.12.2021 do 28.02.2022. 

 
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  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 186/2016 o procese 
a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.11) 

za: 25  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 10 

Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Modernizácia veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach“ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Dňa 09.08.2021 bola vyhlásená výzva s č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19  
V rámci tejto výzvy chce mesto podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v 1. kole s termínom 
zaslania žiadosti 25.11.2021. Projektom „Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska 
v Michalovciach“ budú upravené a revitalizované priestory Veľkej sály Mestského kultúrneho 
strediska. Modernizácia prispeje k výmene osvetľovacej techniky na báze LED, čo výrazne ovplyvní 
spotrebu energie, životnosť zdrojov a variabilnejšiu funkčnosť technológie. Dôjde k modernizácii 
riadenia osvetlenia, látkového vybavenia javiska, koľajnicového systému a ťahov. V rámci zlepšenia 
úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie budú zakúpené tri stojany s dávkovačmi 
dezinfekcie. Projekt je plne v súlade s územným plánom a PHSR mesta Michalovce.  
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná výška 
nenávratného finančného príspevku je max. 95% z celkových oprávnených výdavkov v celkovej 
sume 215 038,75 €, pričom maximálna výška príspevku je 200 000 €, spolufinancovanie mesta je 
vo výške 15 038,75 € z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu a prípadné 
neoprávnené výdavky. 
 

 
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  
 

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;  
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.12) 

za: 24  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 11 

Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovania priestoru zimného štadióna 
v Michalovciach“ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Na základe výzvy číslo 2021/004 Fondu na podporu športu, zverejnenej 15.11.2021 v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ sa chce Mesto 
uchádzať o dotáciu v uvedenom programe na vybudovanie vzduchotechniky pre vetranie 
hľadiska zimného štadióna a súčasne na odvlhčovanie priestoru celého zimného štadiónu.  
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 40% z 
celkových oprávnených nákladov na projekt. Predpokladaná rozpočtovaná výška výstavby 
vzduchotechniky je v hodnote 167 943,60 €, výška dodávky a montáže odvlhčovania priestoru 
štadióna je 167 213,40 €. Spolu sú náklady vo výške 335 157,00 €, pričom 40 percentné 
spolufinancovanie mesta tvorí sumu 134 062,80 €.  
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 40 % z celkových oprávnených 
výdavkov, t. j. 134 062,80 €. 
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R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Ideme dávať peniaze na niečo, čo nie je až tak verejné, nebude slúžiť veľkej verejnosti, len 
klubovým občanom. Niekoľkokrát som sa snažil získať fin. prostriedky na verejnú ľadovú 
plochu. Informácia bola, že peniaze nie sú. Verejná ľadová plocha by slúžila všetkým občanom 
Michaloviec. V tomto prípade ide o členov klubu, ide to na komerčnú činnosť. Ak máme dať 
takéto veľké peniaze, mali by slúžiť výlučne len pre verejnosť. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 
Som rád, že sme sa po 30 rokoch dočkali vzduchotechniky na zimnom štadióne, ale má mrzí, 
že to nebolo súčasťou projektu, keď bola rekonštrukcia zimného štadióna. 
 
Mgr. Martin Nebesník, fakt. poznámka 
Nerozumiem výrazu klubový občan. Zimný štadión je športový stánok pre obyvateľov mesta. 
Nevidím jediný dôvod, prečo by sme tento projekt nemali podporiť. 
 
MUDr. Maroš Eľko, fakt. poznámka 
Na zimný štadión chodia aj deti od prípravky, vychovávame tam mládež, že sa tam hra 
extraliga, to je len špička ľadovca. Ľadovú plochu si prenajímajú aj firmy pre svojich 
zamestnancov, občanov mesta. Nesúhlasím s tým, že to nie je pre verejnosť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zimný štadión slúži mládeži aj širokej verejnosti. Dnes v súvislosti s pandemickými opatreniami 
je to problematické. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Nemám problém s podporou projektov  ako takých. Je potrebné si však určiť priority a výšku 
spoluúčasti. Pri spoluúčasti do 10 % ide o symbolickú spoluúčasť a je to pre mesto výhodné. 
V tom projekte ide o spoluúčasť vo výške 134 tis. €. Malo to byť pri rekonštrukcii zimného 
štadióna, kde boli investované megalomanské peniaze. Skôr by som investoval fin. 
prostriedky, kde to má širší význam, napr. do školstva. Dá sa podporovať aj školská 
infraštruktúra, napr. športoviská  v rámci našich základných škôl, napr. 3. ZŠ. 
V tomto projekte je využitie hlavne pri extraligových zápasoch, kedy sú hľadiská plné. 
Nehovorím, že to nie je potrebné, ale treba si určiť priority. Školské športoviská nemáme na 
takej úrovni, aby sa tam nedalo investovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pri 3. ZŠ podmienkou projektu bolo, že by mal byť vo výške najmenej 100 tis. € a donor 
prispieva minimálne 50 tis. €. Celú aktivitu sme vysúťažili za 70 tis. € a preto sme boli 
vyhodnotený, že projekt nespĺňa podmienky. Nájsť projekt, nie je o tom, čo potrebujeme, ale 
kde je to najefektívnejšie a vhodné. 
Čo sa týka, škôl nemôžeme s vami súhlasiť. Za posledné obdobie bola na mnohých našich 
školách vybudovaná športová infraštruktúra ako napr. florbalová hala, futbalové ihrisko, 
atletická drahá, multifunkčné ihriská na cca 5 základných školách. Pri zimnom štadióne sme 
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bol projekt finančne obmedzený. Rekonštrukcia nebola za megalomanské peniaze, treba sa 
pozrieť aj na iné mestá, napr. na Liptovský Mikuláš. 
 
Mgr. Milan Kaplan, fakt. poznámka 
Ak chcete pomôcť hokeju, pripomeniem vám váš predvolebný sľub a to je výstavba 
tréningovej haly na zimnom štadióne. Zostalo len pri sľube. Tam bolo potrebné upriamiť 
pozornosť. Nepovedal som, že športová infraštruktúra v školách je na chvoste. Ak máme mať 
takú vysokú spoluúčasť, je lepšie investovať ich do škôl. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Využívame projekty, ktoré sú. Tréningová hala, bol projekt Slovenského ľadového hokeja, do 
ktorého sme sa prihlásili. Kde sa uvažovalo, že vkladom mesta bude pozemok a prevádzkové 
náklady. SĽH  v tomto projekte nepokračuje, tak sme ho nemohli realizovať ani my. 
 
Radovan Geci, fakt. poznámka 
V materiáli mi chýbajú dve veci. Prečo je to mimoriadne, prečo to vidíme prvýkrát a počíta sa 
v projekte s nákladmi na energie? Ak áno, z akých peňazí sa to bude financovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Teraz neriešime aké budú náklady, ale o to, či sa budeme o daný projekt uchádzať. Ak podáme 
žiadosť, neznamená to, že budeme aj úspešný. Ak budeme úspešný, potom prídu na rad 
otázky, o ktorých ste hovoril a až potom sa rozhodneme, či budeme daný projekt realizovať. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Pán Sibal, spomínal, že v projekte pri rekonštrukcii zimného štadióna nebola zahrnutá 
vzduchotechnika. Nebola, lebo nebol projekt. Vzduchotechnika je potrebná, ale zase tu niečo 
smrdí. Spoluúčasť je obrovská. Výsledok investície bude zhodnotený na 1/5. Cez dodávateľov 
a subdodávateľov sa peniaze roztratia. Nebudem za projekt hlasovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Peniaze boli v minulosti použité efektívne a budú aj teraz. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Aj v tomto vidím medzery. Cena je stanovená, ale nemáme k dispozícii projekt, nemáme 
kalkuláciu, neprešlo to cez mestskú radu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Dnes pracujem s touto sumou, je to predpoklad. Vysúťažené môže byť iné číslo, aj nižšie. 
 
Mgr. Ján Várady 
Na zimný štadión chýbal komplexný projekt. Robili sa tam dodatky na kamerový systém, 
osvetlenie, ozvučenie a turnikety. Mala v tom byť zahrnutá aj vzduchotechnika. Uvedené 
peniaze radšej dajme na multifunkčné ihrisko pre 3. ZŠ. Na uvedenej škole nie je dokončené 
ani zateplenie budovy. 
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Milan Potocký, fakt. poznámka 
Súhlasím s predrečníkmi, že vzduchotechnika mala byť zahrnutá pri komplexnej rekonštrukcii 
zimného štadióna.  Vzduchotechnika je potrebná, a to, že projekt ide ako mimoriadny bod je 
z dôvodu, že len pred pár dňami bola zverejnená výzva na rekonštrukciu vzduchotechniky, 
načo je potrebné urýchlene reagovať. Hokej je v meste veľmi populárny a je potrebné do toho 
investovať. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Ak by sa robila rekonštrukcia pred štyrmi rokmi, bolo by to lacnejšie. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Pri projektoch unikáte od podstaty. Pri zimnom štadióne neexistoval projekt. To je tá podstata. 
Stále zavádzate. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, ak by len niečo bolo z toho pravdou čo hovoríte, asi by sme už  boli niekde inde. 
 
 
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  

 
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;  
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.13) 

za: 19  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 12 

Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
- Návrh predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Po prehodnotení čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov za prvý až tretí štvrťrok 2021 a 
zistených nových skutočností nezohľadnených pri 1. zmene rozpočtu, Technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce predkladajú návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2021. Podrobnosti 
viď. materiál. 
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Zvýšenie cien  el. energie o 40 tis. €– o aké mesiace sa jedná, november a december? Zmluvy 
sú na určité obdobie a s viazanosťou. 
 
Ing. Július Oleár 
TaZS mesta Michalovce, mali uzatvorenú zmluvu na odber el. energie s firmou Smart Energy, 
ktorá ku koncu októbra ohlásila krach. Z toho dôvodu museli prejsť na dodávateľa poslednej 
inštancie. Suma je predpokladaná, vychádza zo spotreby minulého roku. 
 
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  
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  
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Hlasovanie 

(hlasovanie č.14) 

za: 20  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 4poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 13 

Rozpočtové opatrenie č.7 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru  
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru 
Zmenou rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením vstupujeme do príjmovej a výdavkovej časti, 
mení sa bežný a kapitálový rozpočet, ako aj finančné operácie.  
     V bežných príjmoch zvyšujeme podielové dane na základe očakávaných príjmov 
a skutočností za 11 mesiacov tohto roka, znižujú sa vlastné príjmy z dôvodu zrušenia jarmoku, 
ako aj vlastné príjmy škôl a školských zariadení. Upravujeme granty transfery na základe 
účelovo prijatých finančných prostriedkov od jednotlivých subjektov, ako aj na prenesený 
výkon štátnej správy, ktoré sú následne premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu. Bežné 
príjmy sa zvyšujú o 557 tis. € 
   Bežné výdavky sa znižujú o 9 215 € Jednotlivé presuny, zvýšenia či zníženia výdavkov sú 
v dôvodovej správe podrobne vysvetlené.  
     Kapitálové príjmy znižujeme o 994 tis. € na základe reálneho predpokladu prísunu 
finančných prostriedkov  hlavne od poskytovateľov nenávratných finančných prostriedkov do 
konca r. 2021.  
     Kapitálové výdavky sa celkovo znižujú o 3 451 tis. € a to z dôvodu posunu realizačných prác 
do nasledujúceho roka.  
     V príjmových finančných operáciách sa zníži použitie fondu rezerv, dotácia na rekonštrukciu 
plavárne ako aj predpokladaná časť úveru sa presunie do rozpočtu r. 2022 v súvislosti 
s realizáciou rekonštrukčných prác na kostolnom námestí a v mestskej plavárni.  
Rozpočet predkladáme na schválenie ako vyrovnaný. 
 
 
R o z p r a v a 
 
MUDr. Dušan Goda 
- Mesto dostalo z podielových daní naviac 500 tis. € dúfam, že budú použité rozumne. 
- Služobná cesta do Talianska – kto tam bol a dôvod služobnej cesty. 
- Zvýšenie ceny plynu v zariadení pre seniorov – 6 násobné, je to v poriadku? 
- nie je podpísaná zmluva o diela na realizáciu kostolného námestia. Predpokladané čerpanie 
na tento je rok je vo výške 200 tis. €. 
- Prosím o vysvetlenie textu: Do kapitálových príjmov sa napája transfer na uzatvorenie II. 
kazety skládky Žabany vo výške 864 000 €. Ide o presun finančných prostriedkov z príjmových 
finančných operácií do kapitálových príjmov z dôvodu správnosti účtovania vytvorenej 
zákonnej rezervy, ktorá bola zo štátneho rozpočtu uvoľnená na uvedený účel.   
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Služobná cesta do Talianska – mesto bolo spoluorganizátorom roka Klokočovskej ikony, cesty 
sa zúčastnila delegácia nášho mesta. 
 
Ing. Bereznaninová, ved. FO 
Zvýšenie ceny el. energie v zariadení pre seniorov – dôvod je presne ten istý ako u TaZS. Išlo 
o rovnakého dodávateľa el. energie. 
Čo sa týka presunu 864 tis. € - Mesto Michalovce bolo povinné pri skládkovaní vytvárať účelovú 
rezervu na uzatvorenie tejto skládky. Táto účelová rezerva bola v zmysle zákona zasielaná do 
štátneho rozpočtu, prostredníctvom TaZS mesta Michalovce. Keďže mesto v roku 2021 
pristúpilo k uzatvoreniu kazety skládky Žabany, požiadalo MFSR  o navrátenie týchto 
finančných prostriedkov.  Proces zúčtovania  týchto fin. prostriedkov podľa účtovných 
pravidiel – bola príjmová fin. operácia. V súčasnosti táto fin. operácia nie je príjmovou fin. 
operáciou ale kapitálovým príjmom. Ide len o zúčtovací vzťah. 
 
Radovan Geci 
 

- Zvýšenie výdavkov odmien pre poslancov – prosím o vysvetlenie. 
- Koľko stála cesta do Talianska? 
- Výdavky na Ul. mlynskej – spotreba vody  a vymáhanie nedoplatkov – 42 tis. € 
- Aký je progres pri vymáhaní nedoplatkov za spotrebu vody a vývoz odpadu?  Zase to 

zaplatia všetci občania. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka Ul. mlynskej, pracuje sa na projekte, ktorý by mal tento problém značne eliminovať. 
 
Ing. Bereznaninová, ved. FO 
Spotreba vody na Ul. mlynskej je skutočná fakturácia. Mesto je povinné to zaplatiť, inak by 
došlo k odpojeniu vody. 
 
Ján Bumbera 
Odmena poslancov sa každoročne upravuje na základe prepočtu podľa mzdy v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci rok. Štatistický úrad to zverejňuje v mesiaci marec. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Prosím o zdôvodnenie cesty do Talianska a 200 tis. Kostolné námestie. Na výkup pozemkov na 
Žabany sa trojnásobne zvyšovali peniaze. Doposiaľ mi neboli vyvrátené moje pochybnosti. Na 
všetko sú kadejaké peniaze a materské škôlky živoria. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka skládky Žabany – hovoríme tu o uzatvorení skládky. Výstavba skládky je ďalšia téma. 
Spájate dve témy spolu. 
Cesta do Ríma bola odsúhlasená. Boli na to vyčlenené zdroje. Čo sa týka 200 tis. € na Kostolné 
námestia, je to len predpoklad. Nepredpokladáme, že to bude viac. Stále prebiehajú procesy 
obstarávania na dodávateľa. Je možné, že toho roku nebudú použité a presunú sa na budúci 
rok. 
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Ing. Filip Kaľavský 
- Stále nebola vysvetlená cesta do Talianska, aký to malo prínos pre mesto. 
- Ul. mlynská – 42 tis. € - je to ďalšia položka, ktorú musia zaplatiť všetci občania. Do 

kedy to takto budeme robiť? 
- Kapitálové výdavky vo výške 3,5 mi. € sa presúvajú na budúci rok. Ide o neschopnosť 

dať svojim záväzkom zadosť. Prečo sa presúvajú realizácia, ktoré by boli prospešné 
pre občanov na ďalšie roky? Preto, že ide volebný rok? 

- Podielové dane boli navýšené o 500 tis. €, aký z toho budú mať osoh občania mesta? 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
K presunom nedochádza zámerne, sú objektívne skutočnosti, ktorá nás nútia aby sa to urobilo. 
Nie je to spájané s volebným rokom, ako si to vy myslíte. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 

- Ul. mlynská – platba 42 tis. € za vodu, vychádza mi to cca 30 tis. m3. Je to dosť veľa. 
Nemá to vymáhať spoločnosť Domspráv? 

- Vo výdavkoch je suma 145 tis. € - rekonštrukcia tepelného hospodárstva, kto vykonal 
rekonštrukciu tepelného hospodárstva? 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto je povinné zabezpečiť vodu pre všetkých občanov. Ak občania neplatia, nedoplatky sú 
vymáhané. Je pravdou, že vymožiteľnosť je problematická, lebo vieme o akých občanov ide. 
Preto som spomínal projekt, ktorým chceme meniť spôsob dodávky vody do danej lokality. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Rekonštrukciu tepelného hospodárstva realizovala firma Piatko. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pozriem sa na projekt firmy Piatko. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Môžem potvrdiť, že 864 tis. € sú finančné prostriedky mesta určené na uzatvorenie skládky 
Žabany. Administratívny proces bol veľmi zdĺhavý, mesto muselo čakať na vlastné prostriedky 
takmer rok. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Odpoveď na sl. cestu do Talianska: Cesty do Ríma sa zúčastnila štvorčlenná delegácia. Celkové 
náklady na pobyt boli vo výške 3000 tis.€. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie 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. 7 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 35 839 085 € na 36 396 983, zvýšenie o 557 898 € 
2. bežné výdavky sa znižujú z 35 168 952 € na 35 159 737 €, zníženie o 9 215 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 029 501 € na 3 035 543 €, zníženie o 993 958 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 7 535 600 € na 4 084 655 €, zníženie o 3 450 945 €  
5. 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 € 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.15) 

za: 19  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 14 

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
- Návrh predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Rozpočet a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2021 sú jednou z 
rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok a výhľady na ďalšie dva roky. 
Najpodstatnejším faktorom pri zostavovaní rozpočtu je masívne zdražovanie ceny silovej elektriny 
na svetových burzách , ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dopady navýšenia cien energií sa prejavia v 
navýšení rozpočtu výdavkov všetkých prevádzok TaZS. Predpokladané výdavky budeme podľa 
potreby počas roka 2022 prehodnocovať prípadnými rozpočtovými opatreniami. V tejto súvislosti 
očakávame aj nárast cien pohonných hmôt, tovarov a služieb zabezpečovaných dodávateľským 
spôsobom.  
V porovnaní s rozpočtom na rok 2021 dochádza k výraznejším zmenám, ktoré majú vplyv na 
rozpočet roku 2022, a to:  
- predpokladaný nárast cien energií o 301 347 EUR, ktorý zasiahne všetky prevádzky príspevkovej 
organizácie, hlavne však prevádzku športových zariadení a prevádzku verejného osvetlenia ,  

- v súvislosti s nárastom cien energií predpokladáme aj nárast výdavkov na tovary a služby o 35 
000 EUR,  

- zvýšenie výdavkov na prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na externú 
skládku o 31 360 EUR ,  
zvýšenie výdavkov na strážnu službu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom o 17 000 EUR z 
dôvodu zvýšenie minimálnej mzdy,  

- zníženie výdavkov na zabezpečenie nákupu zberových nádob , vreciek a košíkov na zber 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v celkovej sume 28 040 EUR.  
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Uvedené zmeny v roku 2022 oproti roku 2021 vyvolávajú potrebu zvýšenia príspevku Mesta na 

prevádzkovú činnosť pre TaZS mesta Michalovce o sumu 311 887 EUR.  
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím na základné 
priority a finančné možnosti mesta.  
Bežné príjmy pre rok 2022 sú rozpočtované v objeme 5 440 975 EUR, čo oproti roku 2021 
predstavuje nárast o 223 557 EUR, z toho pokles vlastných príjmov v podnikateľskej činnosti 
predstavuje sumu 88 050 EUR.  
Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2022 je navrhovaný v objeme 5 435 375 EUR, čo je v porovnaní 
s upraveným rozpočtom roku 2021 nárast o 150 363 EUR. 
Podrobnejšie viď. materiál. 
 

R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 

- Mesto Michalovce, resp. TaZS, ktoré prevádzkujú el. energie na rôznych budovách 
a miestach, nemá do dnešného dňa vyriešenú kontrolu spotreby energie, či je 
efektívna, či nie sú úniky. Je potrebné mať zamestnanca, ktorý by vykonával kontroly. 

- Bolo tu konštatované, že ceny za energie stúpajú. Verejné osvetlenie sa 
nemodernizuje, nemenia sa sodíkové výbojky za ledkové. Efektivita ostáva na tej istej 
úrovni. 

- Nevidím zo strany TaZS transparentné súťaže na výber dodávateľa energií. 
Nepodporím predložený návrh rozpočtu. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
TaZS mesta Michalovce budú prijímať opatrenia na zníženie spotreby el. energie. Priebežne 
vás budeme o tom informovať. 
Výmena svietidiel – projekt je na určitú dobu. Môžeme to urýchliť, ale navýši nám to náklady. 
Výberové konania prebiehajú transparentne. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Súhlasím s poslancom Gecim. Je potrebná kontrola na odberných miestach. Vyjadrenie 
riaditeľa TaZS beriem ako výhovorku. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti sú každý rok nižšie. Vnímam to tak, že sú 
nedostatočne využívané všetky mechanizmy v TaZS. Prečo je to tak? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Je pravda, že naša podnikateľská činnosť klesá. Veľký vplyv v budúcom roku budú mať na to 
pet fľaše, ktoré tvoria náš výrazný príjem zo separácie. Tým, že sa budú vykupovať, neprejdú 
našou firmou, čo my nemôžeme ovplyvniť. Druhá vec je tá, že nedisponujeme skládkou. 
Odpadla nám tým podnikateľská činnosť čo sa týka prijímania  a skladovania odpadu od 
podnikateľov. Nemalý dopad na podnikateľskú činnosť má aj samotná pandémia Covid 19. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Nehľadáte rezervy, ale stále naťahujete ruku. Je mnoho činností, pri ktorých by ste mohli 
ušetriť finančné prostriedky, preto vás vyzývam na osobné stretnutie, aby navrhovaný 
rozpočet bol využívaný v prospech mesta. 
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Mgr. Ján Várady 
Už dlho upozorňujem na veľké straty pri verejnom osvetlení mesta, ktoré sú kvôli zastaraným 
sodíkovým výbojkám. Neprešli sme na ledkové osvetlenie. 
Kedy bola verejná súťaž na el. energiu keď vyhrala spomínaná firma Smart Energy, komu 
dodávala táto firma el. energiu? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Na spomínaný dotaz ohľadom firmy Smart Energy vás budeme písomne informovať. Táto 
firma bola vysúťažená riadne v rámci zákona. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Súhlasím s poslancom Mgr. Váradym. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Aké opatrenia prijmú TaZS ohľadom zníženia výdavkov a zvýšenia efektívnosti pri obstarávaní 
nových strojov na čistenie napr. ulíc. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Aj my by sme boli radi, ak by sme mohli vo väčšej miere nakupovať novú techniku, ale na veľké 
nákupy momentálne nie je priestor. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Odpovede riaditeľa TaZS nemajú racio. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Z materiálov je jasné, že príjmy z podielu daní sa zvyšujú, tak preto som navrhoval, že je 
potrebné nakúpiť aj nové stroje. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
TaZS majú takéto požiadavky, on by bol veľmi rád. Strojová technika sa obmieňa postupne. 
 
 
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  

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  
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- 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  
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.16) 

za: 16  poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 15 

Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
- Návrh predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 

Pri  plánovaní príjmov na rok 2022 MsKS vychádzalo z reálne dosahovaných 
a očakávaných príjmov minulých období. Pri plánovaní predpokladaných výdavkov na rok 
2022, zohľadňovalo naplánované príjmy a vychádzalo z naplánovaných aktivít a požiadaviek                            
na prevádzku a činnosť na rok 2022, pričom sa zistilo, že plánované výdavky presahujú 
plánované nedaňové príjmy a z uvedeného dôvodu je potrebný transfer od zriaďovateľa. 
MsKS plánované výdavky roku 2022 predpokladá vynaložiť na činnosti súvisiace s kultúrno                          
– osvetovou činnosťou, ekonomicko–prevádzkovou činnosťou ako aj činnosťami na úseku kina 
Centrum. Pri zostavovaní tohto návrhu rozpočtu bola zohľadňovaná aj situácia v súvislosti so 
stále prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Plánované výdavky sú vo výške 806 tis. €, 
plánované príjmy 486 tis. €, transfer od zriaďovateľa vo výške 320 tis. €. 

Podrobnejšie viď. materiál. 
 
R o z p r a v a 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Oproti roku 2019 je rozpočet o 255 tis. € nižší. Na položke 637 služby dochádza k poklesu 
výdavkov. Je potrebné s týmito peniazmi pracovať  efektívne, s rozumom, vynakladať to na 
také služby a také veci, ktoré súvisia s kultúrnymi podujatiami v našom meste. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
V rozpočte sa nepočíta s klimatizáciou, prečo? 
Bude tohto roku ohňostroj? 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Investície na vzduchotechniku nie sú.  V rámci pripravovaného projektu sú naplánované 
žiariče. Ohňostroj vzhľadom na pandemickú situáciu nebude. 
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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 
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   806 000,00 EUR 
- z toho bežný transfer od zriaďovateľa 320 000,00 EUR 
- bežné výdavky vo výške   806 000,00 EUR 

 
b) ako orientačný na roky 2023 a 2024 

 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.17) 

za: 24  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 16 

Návrh  viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2022 a 2024 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
 
Ing. Bereznaninová, ved. FO 
Rozpočet pre r. 2022 a roky 2023-2024 je spracovaný v súlade so zákonom  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom  o rozpočtovej 
zodpovednosti a príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy.  Rozpočet mesta je 
ovplyvnený nepriaznivým vývojom a negatívnymi dopadmi pandémie hlavne na príjmovú časť.  
Upozornila na zmenu, ktorá nastala v súvislosti s prijatím nového zákona týkajúceho sa 
školstva. 
   Príjmová časť rozpočtu zohľadňuje predpokladanú výšku podielových daní, vychádzajúcu 
z prognóz rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko doteraz neboli zverejnené príjmy podľa 
miest a obcí. Ďalej v príjmovej časti rozpočtu zohľadňujeme platné všeobecne záväzné 
nariadenia o miestnych daniach  o poplatku za tuhý komunálny odpad. V návrhu rozpočtu sú 
rešpektované všetky platné zmluvné vzťahy a záväzné nariadenia,  vrátane predpokladaného 
preneseného výkonu štátnej správy.   Sú tu zahrnuté všetky schválené aktivity financované 
z prostriedkov Európskej únie, resp. z prostriedkov úradu vlády, či jednotlivých ministerstiev.   
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     Výdavková časť zohľadňuje prevádzkové potreby Mesta za rešpektovania všetkých 
platných zmlúv, ktoré sú  platné pre rozpočtované obdobie. Mesto plánuje pokračovať jednak 
v investičných aktivitách, na ktoré získalo nenávratné finančné prostriedky v r. 2021 ale 
realizácia nebola ukončená, ako napr. rekonštrukcia plavárne, rekonštrukcia kostolného 
námestia projekt GASTRO   
    Pre r. 2022 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 40,12 mil. € a bežné 
a kapitálové výdavky vo výške 42,44 mil. €. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je 
predložený ako schodkový vo výške 2,3 mil. €, ktorý bude mesto kryť čerpaním finančných 
prostriedkov z fondu rezerv a  už schváleného investičného úveru. Tento bude použitý na 
financovanie   veľkých investičných aktivít a to na rekonštrukciu plavárne, kostolného 
námestia, rekonštrukciu mosta Stráňany, ktorý je v havarijnom stave. 
    Výdavky rozpočtu sú rozpracované aj do 15 programov, resp. oblastí, do ktorých finančné 
prostriedky smerujú a sú v textovej časti zdôvodnené, zároveň sú v programoch stanovené aj 
ukazovatele a ciele na ďalšie obdobia. Rozpočet pre r. 2022 je predložený na schválenie ako 
záväzný, na r. 2023-2024 je predložený orientačný rozpočet.   

 
R o z p r a v a  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Súčasťou materiálu je stanovisko hl. kontrolórky mesta a finančnej komisie. Obidva subjekty 
odporúčajú návrh schváliť. 
 
Milan Potocký 
Na rekonštrukciu mosta bolo vyčlenených 890 tis. €, čo je pozitívne. Ako dlho bude trvať 
rekonštrukcia? Bude riešené náhradné premostenie? 
Výstavba nového domu smútku na Bielej hore – s výstavbou sa počíta až v roku 2024 a náklady 
na projektovú dokumentáciu v r. 2023. Nebolo by možné, aby projektová dokumentácia bola 
už v roku 2022, aby sa urýchlila výstavba. 
Na rok 2022 nie sú vyčlenené fin. prostriedky na rozvoj sídliska SNP. Poslanci za tento obvod 
na to upozorňujeme už veľmi dlho. 
V úvode dnešného rokovania ste nám prečítali stanovisko firmy FIN.M.O.S, a.s. Odpoveď nie 
je adekvátna. Na budúci rok sa opäť počíta so sumou 570 tis. € na nákup akcií spoločnosti 
FIN.M.O.S. a.s., Do kedy bude mesto splácať túto investíciu? V ďalších rokoch majú splátky 
klesajúcu tendenciu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto nákupom akcií spoločnosti FIN.M.O.S. spláca investíciu, ktorá bola zrealizovaná. 
Komunikácie a chodníky budú samostatný bod, ktorý bude prerokovaný na MsR Michalovce 
vo februári 2022. Vzhľadom na priority, ktoré v danom čase sú, je projekt na dom smútku 
zaradený na rok 2023. Pokiaľ mám informácie, neuvažuje sa s náhradným premostením mosta 
Stráňany. Realizácia prebehne v roku 2022. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Vzhľadom k tomu, že ešte nie je spracovaná projektová dokumentácia, vychádzame pri 
technických záležitostiach z návrhu. Ak budú známe tieto skutočnosti, budeme o tom 
informovať. 
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Ing. Bereznaninová, ved. FO 
Posledné splátky formou nákupu akcií FIN.M.O.S. budú v roku 2026 vo výške 76 tis. €. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Predložený návrh nepodporím z viacerých dôvodov. Náš poslanecký klub sa nestotožňuje 
s predkladaným návrhom, sme v inom filozofickom spektre na rozpočet ako taký. Predkladaný 
rozpočet nebol prerokovaný s poslaneckými klubmi, ako napr. v KSK. V rozpočte mi chýba 
viacero vecí, chýba mi participatívny, ktorý je súčasťou mnohých moderných samospráv. 
Chýba transparentnosť pri dotáciách. 
Každý rok dávame 570 tis. € za nákup akcií od  spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., podľa môjho názoru 
za bezcenné papiere. Ich stanovisko, ktoré bolo prečítané na začiatku rokovania je 
nepochopiteľné. 
V roku 2022 sa navyšujú výdavky na propagáciu, spájam to s voľbami. Samostatná kapitola je 
mestská hromadná doprava. Neriešime jej racionalitu, zníženie nákladov. Kamerový systém 
na rok 2022 je plánovaných 0 €. Poslanci zrejme nepočúvajú občanov, ktorí sa v mnohých 
smeroch dožadujú kamerového systému. 
Výstavba domu smútku na Bielej hore – pred časom som dal pri neúnosnej situácii pri 
smútočných obradoch určité návrhy, na ktoré  sa riaditeľ TaZS pozeral ironicky. Dnes to už 
nikomu smiešne nepríde. Výstavba nového domu smútku by mala byť základnou vecou mesta. 
Z týchto a mnohých iných dôvodov návrh nepodporím aj napriek tomu, že sa tam nájdu aj 
pozitívne veci. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Máte na svoj názor právo. Podporu z vášho poslaneckého klubu sme ani neočakávali. Projekt 
domu smútku bol naplánovaný, časom sa ukázalo, že niektoré veci sú prekonané a bude 
potrebné pristúpiť k prepracovaniu projektu. Z toho dôvodu je časový posun výstavby domu 
smútku. 
V rámci projektov kamerový systém v meste pribúda. Snažíme sa, aby to nebolo z mestského 
rozpočtu. Pri MHD mesto platí za službu vo verejnom záujme. Pokiaľ prepravca príde 
s návrhom na modernizáciu vozidlového parku, môžeme o tom debatovať, ale prejaví sa to vo 
zvýšených nákladoch. Pri FIN.M.O.S. nejde o bezcenné papiere, splácame tým investíciu. 
Propagácia je hlavne o tom, aby sme prezentovali mesto navonok, čo verím, že sa nám to darí. 
 
Radovan Geci 
Tento materiál, je to najhlavnejšie čo máme, na čom musíme pracovať. Návrh hovorí, že príjem 
mesta bude vo výške 40 120 tis. € a výdaje sú plánované vo výške 42 400 tis.€. Schodok je 2,3 
mil. €. Mrzí ma, že návrh sa neprerokoval s poslancami v našom klube, kde máme tiež dostatok 
odborníkov. Ani jedna pripomienka a požiadavka, ktorú sme počas troch rokov predložili, nie 
je zohľadnená. 
Plánované sú náklady na opravu mosta Stráňany. Chceli by sme sa aj k tomu vyjadriť, predložiť 
pripomienky. Je tam potrebné riešiť zvýšenie hustoty premávky. 
Predložený rozpočet nepodporím. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Rozpočet sa prerokovával v komisií. Kde sa poslanci aj neposlanci mohli k tomu vyjadriť. 
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Radovan Geci – fakt. poznámka 
Momentálne komisie prebiehajú formou Per rollam. Komisie sú momentálne nefunkčné. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Vo výhľadovom rozpočte na roky 2023 a 2024 sa znižujú výdavky na komunikácie a programe 
prostredie pre život. Prečo? 
V oblasti programu bývania – Uvažuje mesto s výstavbou nájomných bytov? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nájomné byty – časovo by sme to nestihli. Čakáme na schválenie zákonov v NR SR. Výstavba 
by mala tak byť s vyšším príspevkom od štátu. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Zníženie nákladov v programe komunikácie je na základe platenia jednotlivých dlhov za 
rekonštruované cesty v minulom období. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Záväzky, ktoré nám vznikli za posledné roky sú hlavne za chodníky. Napožičiavalo sa cca 6 až 7 
mil. €, vidno to v meste? Kde sú tie chodníky, existujú vôbec? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, že ich nevidíte má vôbec neprekvapuje. Verím, že na rozdiel od vás, to občania 
vidia. 
 
Mgr. Ján Várady 
Dotknem sa oblasti školstva. Kompetencie, ktoré prešli na mestá a obce nie sú zvládnuté 
dodnes. Školstvo len prerozdeľuje to, čo dostane od štátu. Okrem toho do školstva nedáme 
nič navyše. Pred rokmi som navrhoval s poslancom Godom zvýšenie bežných výdavkov v ZŠ aj 
MŠ. Podporu sme  nenašli. 
V minulosti som navrhoval + 50 tis. € pre Michalovský domov seniorov – na klímu na ôsmom 
poschodí a na rekonštrukciu niektorých izieb. Navrhoval som 3-4 klimatiz. jednotky na chodbu. 
Vôľa nebola, zakúpila sa jedna klimatizačné jednotka na spoločenskú miestnosť. 
Zvyšujú sa náklady na potraviny o 20 tis. €, čo je dobre, ale málo. Navrhujem nové výberové 
konanie na dodávateľa potravín. 
Prečo je zmluva s FIN.M.O.S. a.s. utajovaná a niektoré vety sú začiernené? Aká je reálna 
hodnota akcií? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
K FIN.M.O.S.-u sme sa už vyjadrovali. Obchodný partner má svoje dôvody, kvôli ktorým boli 
isté časti zmluvy začiernené, nie sú verejné. 
Výberové konania na dodávateľa potravín sa zo zákona realizujú. Rekonštrukcia v MDS 
postupne prechádza, je predovšetkým zameraná na bezbariérovosť. 
V školstve tak isto prebiehajú rekonštrukcie, momentálne sú plánované na MŠ – rekonštrukcia 
kuchyniek, toaliet pre dospelých. Každý poslanec má na to iný uhol pohľadu. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Stotožňujem sa s názorom poslanca Váradyho. Pri komunikáciách som vás pozýval na 
prechádzku, teraz vás pozývam do MDS na 8. poschodie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Sú priority pre dané obdobie a v danom čase prihliadame nato, čo hovoria iný. Mesto mám 
schodené prechádzkami viac ako hocikto iný. Stav chodníkov poznám najlepšie.  
 
MUDr. Maroš Eľko 
Kapitálové výdavky – cestná doprava sú tam tri projektové dokumentácie, po brehu Laborca, 
cyklotrasa po brehu výpustného kanála, cyklotrasa Železnica SR – centrálna mestská zóna. 
Nevidím tam nadväznosť v ďalších rokoch na projektovú dokumentáciu. Sú tam plánované 
v blízkej dobe investície? Aká je nadväznosť cyklotrasy po brehu výpustného kanála na projekt 
KSK, ktorý sľuboval vybudovať cyklotrasu, ktorá sa ešte ani nezačala. Zapájame sa do tohto 
projektu aj my? 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Cyklotrasy sú inžinierske stavby, ktoré viac menej vedieme po cudzích pozemkoch, časť po 
mestských pozemkoch. Cyklotrasa po brehu výpustného kanála a po brehu Laborca – 
momentálne sme pred územným konaním, dopracováva sa projektová dokumentácia pre 
stavebné konanie. 
Od KSK sme obdržali projekt pre územné konanie, ktorý však pre podmienky a zabezpečenie 
vzťahu k pozemkom nebol realizovateľný. Dve tretiny trasy obiehali okolo psychiatrickej 
nemocnice z ľavej strany. V tejto lokalite je veľa pozemkov úzkych a sú neukončené dedičské 
konania. Toto nebola cesta pre nás. Spracovali sme novú projektovú dokumentáciu, ktorú 
delíme na dve časti. Po brehu Laborca, dostaneme sa do styku výpustného kanála a dostávame 
sa na miesto, ktoré nám určilo KSK. 
Cyklotrasa ZŠR po knižnicu Gorazda Zvonického – snažíme sa spojiť ŽSR s centrom mesta. 
V tejto časti sme len pri spracovaní projektovej dokumentácie pre územné konanie. Tak isto 
máme majetkovoprávne problémy. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Neboli sme oslovení my, opoziční poslanci, aby sme mohli predložiť svoje návrhy 
a pripomienky. Stále nie je doriešená Ul. gerbova, nemáme prístrešky pre kontajnery, nemáme 
detské ihriská, je problém s parkovacími miestami na sídliskách a atď.  
Každý rok daňové príjmy stúpajú to znamená, že občania chodia do práce a odvádzajú dane 
a bývajú vo všetkých častiach mesta, čo za to dostávajú? Ja mám dojem, že rozpočet je len pre 
určité obvody v našom meste. Nedostatky v meste nevidíte. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka miestnych daní, dane sa nezvyšovali. Podielové dane dostávame od štátu. Veci sa 
riešia všade tam, kde sa riešiť majú. V meste je veľa chodníkov zrekonštruovaných 
a samozrejme, že sú aj také, ktoré je ešte potrebné zrekonštruovať. Postupne sa snažíme to 
vylepšovať. To, že sa to nedeje, kde vy si to práve želáte, no bohužiaľ. Niekto je spokojný, vy 
nie.  
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Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
V roku 2020 sa zvyšovali dane za nehnuteľnosti a poplatky za TKO. Hovoril som o tom, že 
podielové dane od štátu sú každý rok vyššie. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Chodníky sa neopravujú, len plátajú. Naposledy sa opravoval chodník na Ul. duklianskej, po 
roku sú tam praskliny, som zvedavý ako budete riešiť reklamáciu. Môj názor na asfalt poznáte. 
Rekonštrukcia chodníkov je len jedno až trojročné obdobie. Zámková dlažba vydrží cca 20 až 
40 rokov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Váš názor poznáme. Máme chodníky aj s dlažbou, tiež to nie je víťazstvo. Práce, ktoré 
nezodpovedajú kvalite, reklamujeme. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Vaše odpovede sú nekonkrétne. 
 
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. 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                           37 759 596 €  
bežné výdavky vo výške                        35 451 132 €  

- kapitálové príjmy vo výške                      2 360 948 €  
kapitálové výdavky vo výške                   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  
 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.18) 

za: 18  poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 17 

Návrh  na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v školských radách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
- Návrh predkladala Mgr. Lívia Kalaninová, poverená zastupovaním ved. odboru školstva 
a športu. 
 
Mgr. Lívia Kalaninová 
V zmysle §25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa: 
PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Mariána Sabovčíka a Mgr. Eriku Šimkovú v Rade školy pri 
novozriadenej Materskej škole, Mlynská 1, Michalovce. 
 
R o z p r a v a 
 
Mgr. Ján Várady 
Súhlasím s predloženým návrhom, ale za opozíciu by tam mal byť tiež jeden člen. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Medzi navrhovanými je aj E. Šimková, ktorá nie je členkou poslaneckého klubu SMER-SD. 
 
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   
delegovanie zástupcov zriaďovateľa: PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Mariána Sabovčíka a Mgr. 
Eriku Šimkovú v Rade školy pri Materskej škole, Mlynská 1, Michalovce . 
U k l a d á   
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 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.19) 

za: 22  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 18 

Informatívna správa o prerokovaní prenájmu majetku, vecných bremien a iných 
majetkových záležitostí 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
- Návrh predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Zasadnutie Komisie majetkovej sa uskutočnilo dňa 13.9.2021 a 18.10.2021. Predmetom 
rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov, vyhodnotenie súťaží  
na prenájom nebytových priestorov, analýza nebytových priestorov, žiadosti na prenájom 
pozemkov ,vyhodnotenie súťaží na prenájom pozemkov a  vecné bremená. Stanoviská komisie 
boli prijaté na základe platného hlasovania a jeho výsledku v zmysle Štatútu komisie 
majetkovej. 
 
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. B e r i e  n a  v e d o m i e    

Správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.20) 

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

 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.21) 

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

2.2   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). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.22) 

za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 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  

2.3   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). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.23) 

za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 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  

2.4   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 C-
KN p.č. 3267/24 a parcele registra C-KN p.č. 3267/28, C-KN p.č. 3267/18 k.ú. Michalovce, 
s investormi, spoločnosťou PRAMO s.r.o., Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 71 
79 69 a Jánom Berdym, Veľké Zalužice 37, 072 34 Zalužice, s tým, že všetky dotknuté plochy na 
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí, technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), 
resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu 
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“  bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka parciel registra C-KN p.č. 
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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). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.24) 

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

2.5  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). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.25) 

za: 20  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 0 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  

2.6  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 
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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). 

 

 

 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.26) 

za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

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

(hlasovanie č.27) 

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. 19 

Petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Dňa 5. 10. 2021 bola na MsÚ Michalovce doručená Petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP 
(ďalej len „Petícia“). Petícia bola zaevidovaná v podateľni MsÚ pod číslom záznamu 64895. 
Na útvare hlavnej kontrolórky mesta Michalovce bola zaevidovaná pod č. 55/22/2021. 
Listom zo dňa 11. 10. 2021, bola hlavnou kontrolórkou Petícia, po overení formálnych 
náležitostí, odstúpená, dňa 12. 10. 2021, na odbor výstavby, ŽP a MR MsÚ. 
Adresátom predmetnej Petície je Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach a obsahuje 27 
petičných hárkov s 380 podpismi. 
Predmetom Petície je žiadosť obyvateľov sídliska SNP o vylúčenie lokalít ozn. č. 09/4 a č. 09/5 
z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Michalovce 
Uznesením MsZ v Michalovciach č. 145 zo dňa 27. 08. 2020 bolo schválené obstaranie Zmien 
a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. Návrh riešenia Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta 
Michalovce, vypracovaný spol. BOSKOV s. r. o. , Ing. arch. Mariannou Boškovou, obsahuje 
37 lokalít. 
Lokality č. 09/4 a č. 09/5, ktoré sú predmetom Petície, sú v návrhu Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN 
mesta Michalovce riešené nasledovne: 
Doterajšie funkčné využitie podľa platné územného plánu je plocha občianskej vybavenosti je 
návrh na nové využitie – plocha bytových domov.  
 

V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok k návrhu riešenia Zmien 
a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. K lokalitám, ktoré sú predmetom Petície došlo 
i stanovisko žiadateľa lokality č. 09/4 a hromadná pripomienka obyvateľov sídliska SNP. 
Listom zo dňa 28. 09. 2021, zaslal Ing. Slavomír Kelemen (GREEN SIDE SK s. r. o. Michalovce) 
Stanovisko   k lokalite č. 09/4, v ktorom súhlasil s návrhom.    V stanovisku vyjadril súhlas 
S    regulatívmi   pre lokalitu č. 09/4,    uvedenými v návrhu zmien a to:    max. koeficient 
zastavanosti 60 %, koeficient zelene min. 0, 4 na rastlom teréne a výškou bytového domu 
max.   7 nadzemných    podlaží, alebo   6 NP a + podkrovie (pôvodne požadoval koeficient 
zastavanosti 97 % a max. výšku zástavby 10 NP). 
Dňa 22. 09. 2021, zaslali obyvatelia sídliska SNP, zastúpení Michaelou Valigovou, hromadnú 
pripomienku k návrhu    Zmien a doplnkov    č. 9 ÚPN mesta Michalovce.   Predmetom tejto 
hromadnej pripomienky je taktiež požiadavka na vylúčenie lokalít č. 09/4 a č. 09/5 z návrhu 
riešenia    predmetných   zmien. Mesto Michalovce,    Mestský úrad v Michalovciach, odbor 
výstavby, ŽP a MR zvolal, na dňa 3. 11. 2021, rokovanie so zástupkyňou obyvateľov sídliska 
SNP p. Valigovou, za účelom prerokovania hromadnej pripomienky obyvateľov sídliska SNP. 
Na rokovaní  bolo dohodnuté, že  p. Valigová doručí písomné stanovisko k lokalitám č. 09/4 
a 09/5 v termíne do 19. 11. 2021. 
Hromadná pripomienka obyvateľov sídliska SNP bola dňa 22. 09. 2021 predmetom rokovania 
Komisie územného plánu a miestneho rozvoja Mestského zastupiteľstva Michalovce. Komisia 
zobrala hromadnú pripomienku na vedomie. 
Dňa 10. 11. 2021 bolo na mestský úrad doručené stanovisko p. Valigovej, osoby poverenej 
v styku s orgánom vybavujúcim pripomienku, v ktorom sa uvádza, že zástupcovia obyvateľov 
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sídliska   SNP   i naďalej   trvajú na   vylúčení lokalít   č. 09/4 a   09/5 z návrhu   riešenia Zmien 
a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Michalovce. 
Petícia bola dňa 10. 11. 2021 predmetom rokovania Komisie územného plánu a miestneho 
rozvoja Mestského zastupiteľstva Michalovce (stanovisko je v prílohe č. 2). 
Petícia bola dňa 15. 11. 2021 predmetom rokovania Mestskej rady v Michalovciach, mestská 
rada  prerokovala   Petíciu a odporučila    vedúcej    odboru    výstavby,   životného prostredia 
a miestneho rozvoja predložiť    Petíciu na najbližšie rokovanie    mestského zastupiteľstva so 
stanoviskom MsR v znení: 
Nevylúčiť   lokality označené    č. 09/04 a    09/05 z návrhu Zmien a doplnkov č. 9  Územného 
plánu  mesta Michalovce. 
Okrem toho vedenia mesta obdržalo, predkladám, že aj všetci poslanci mestského 
zastupiteľstva list od Ing. Dušana Bažu, zástupcu petičného výboru, ktorý v liste z 24.11.2021 
nám zaslal stanovisko občanov sídliska SNP Michalovce. Citujem: ani po navrhovaných 
zmenách p. Kelemena sa stanovisko obyvateľov sídliska SNP Michalovce nezmenilo: obyvatelia 
trvajú na tom, aby zmena č. 9 Územného plánu mesta Michalovce lokalít 04  a 05 nebola 
akceptovaná a aby sa tieto lokality pri nasledujúcom schvaľovaní zmien a doplnkov ÚPM 
zmenili na verejnú zeleň pre oddychové a športové využitie. Za ďalšie žiadame, aby mesto 
Michalovce prijalo opatrenia k odkúpeniu týchto pozemkov od majiteľov, prípadne navrhlo 
zámenu týchto pozemkov za pozemky vo vlastníctve mesta Michalovce.  
Ďalší list mailom prišiel od p. Baža včera, v ktorom píše že sa dozvedeli o stanovisku MsR, ktoré 
je v rozpore s požiadavkami obyvateľov sídliska SNP. V závere konštatuje, že obyvatelia nie sú 
proti ďalšej výstavby bytových domov, žiadajú však, aby boli rešpektované základné potreby 
občanov a aby boli najskôr riešené existujúce problémy. 
 Mesto je jedným s predkladateľov návrhu na zmenu č. 09/05. Mesto prehodnotilo svoj 
postoj a navrhuje uvedenú lokalitu z predmetného návrhu vylúčiť. 
Stanovisko k lokalite č. 09/04 ponecháme na hlasovaní poslancov. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Martin Čornej 
Bol som sa osobne pozrieť na dané lokality. Rozprával som aj s predstaviteľmi petičného 
výboru. Na druhej strane ma oslovuje veľa mladých ľudí z mesta aj mimo mesta,  ktorí riešia 
svoju bytovú situáciu. Ponuka v meste Michalovce je nízka a ceny nehnuteľností rastu. Skúsme 
sa pozrieť kde je verejný záujem či za zachovanie zelene, alebo bývanie. Na sídlisku je zelene 
dosť, je tam aj priestor na bytový dom. Vítam stanovisko mesta, že lokalitu č.05 chce z návrhu 
vylúčiť. Ak by návrh prešiel a bytový dom sa bude stavať, chcem poprosiť, aby pri  udelení 
stavebného povolenia dbali na to, aby plochy, ktoré sú využívané ako parkovacie plochy ostali. 
Ide cca o 20-30 parkovacích miest. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán poslanec Čornej nemá to logiku. Protirečíte si, nedržíte sa faktov. Obyvatelia sídliska 
navrhujú inú lokalitu – pri zimnom štadióne. Ide o 50 parkovacích miest. Nesúhlasím s vaším 
príspevkom. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Som rád, že k nášmu názoru sa pripojili aj občania, je to reakcia na spôsob ako prerokúvajú 
zmeny územného plánu. Dávam plne za pravdu obyvateľom sídliska SNP z viacerých dôvodov. 
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V prvom rade je potrebné sídlisko SNP riešiť ako celok, komplexne so všetkými problémami, 
ktoré sídlisko má. Od parkovania, kanalizáciu, zahustenie, občiansku vybavenosť. Všetko sú to 
problémy, ktoré tento územný plán nerieši. Rieši len záujem developera. Obyvatelia, ktorí 
spísali petíciu, urobili absolútne všetko čo bolo v ich silách. Zapojili s do pripomienkového 
konania, spísali vecné argumenty, spísali petíciu, chránili verejný záujem, čo by malo robiť 
mesto. 
Pán Čornej hovoril o verejnom záujme. Toto nie je verejný záujem. Ide tu o 40 bytových 
jednotiek pri jednom bytovom dome. Petíciu spísalo takmer 400 občanov, ktorí sú obyvateľmi 
mesta a vy riešiť záujem občanov, ktorí ani obyvatelia mesta nie sú. V pláne rozpočtu sa 
s budovaním det. ihrísk ani parkovísk nepočíta. 
Predkladám pozmeňujúci návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Vylúčenie lokalít ozn. č. 09/04 a 09/05 z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného 
plánu mesta Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, tak ako vy máte právo vyjadriť svoj názor, má ho každý poslanec mestského 
zastupiteľstva, aj keď vy s ním nemusíte súhlasiť. 
Čo sa týka procesov – ak niekto podá návrh na zmenu ÚPM, my to musíme rešpektovať. Sú na 
to zákonné procesy, kde sa môžu vyjadriť aj dotknutí občania. Vyjadrili sa, ich názory nie sú 
nikomu ľahostajné. Berú sa do úvahy a teraz prebieha ďalšia fáza. Mesto akceptovalo ich 
požiadavku. Druhá požiadavka sa týka tak isto občana mesta, developera, ktorý má predstavy 
o využití svojho pozemku. 
 
 
Ing. Martin Čornej 
Pán Kaplan snažím sa zastupovať všetkých občanov. Každý má právo si kúpiť byt tam kde chce, 
vyberie si lokalitu aj mesto. 
 
Radovan Geci 
Súhlasím s tým, že výstavba bytov je v našom meste nutná. Výstavba musí  byť za účelom 
skrášlenia a zlepšenia  tohto prostredia. Samozrejme aj modernizáciou prostredia. 
Michalovciam chýba ucelená koncepcia. Územný plán nerešpektuje jeho obyvateľov, háji 
konkrétne záujmy investorov. Mesto nemá útvar hlavného architekta. 
Som za vylúčenie oboch lokalít. Aby som sa správne rozhodol, potrebujem vidieť štúdiu 
projektového zámeru, zapracovanie požiadaviek obyvateľov, názory architektov, vyjadrenia 
k dopravnej situácii v danej lokalite, nič z toho nie je. Tieto informácie mi chýbajú. Budem 
hlasovať proti. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Odporúčanie komisie územného plánu je vylúčiť obe lokality. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Zaujímavá je história tohto pozemku. Môže nás o tom informovať Ing. Doležal, ved. OHsM. 
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Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Cca v r. 2012 – 2013, keď sa nadobúdali byty na Ul. okružnej, Mesto riešilo aj vzťah 
k pozemkom. Vysporiadanie bolo realizované zámenou pozemkov za tento pozemok, bez 
ďalších náležitostí. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Táto informácia nie je kompletná. 
 
Milan Potocký 
Petícia sídliska SNP je výsledkom dlhodobého nezáujmu mesta o danú lokalitu. Na každom 
zastupiteľstve je mesto upozorňované na problémy sídliska SNP. Nerieši sa tam dlhodobo 
parkovanie, det. ihriská, vôbec prvky občianskej vybavenosti. Na stretnutí s občanmi, ktorého 
som sa zúčastnil, bol aj zástupca investora, ktorý ich oboznámil so zámerom investora. Vyše 
380 občanov je proti zámeru výstavby bytového domu. Na druhej stráne chápem, že byty pre 
mladé rodiny je potrebné stavať. Toto ale nie je cesta, Mesto urobilo chybu, malo pozemky 
vysporiadať skôr. Podľa súčasného územného plánu, investor tam môže postaviť aj hotel. 
Dodnes nemáme štúdiu ani zámer, čo chce Mesto na sídlisku SNP robiť. Preto sú obyvatelia 
nespokojní, nevedia aký je zámer mesta. Tento materiál nepodporím. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Obyvatelia sídliska SNP majú oprávnene pocit, že sa im mesto menej venuje ako ostatným 
sídliskám. Koncepčne sa realizuje rekonštrukcia sídlisk. Bolo určené poradie: východ, juh, 
západ. Teraz bude nasledovať sídlisko Stráňany alebo SNP. Išlo sa postupne. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Som členom komisie územného a rozvoja mesta. Danú genézu poznám. Od začiatku boli 
k zmenám a doplnkom č. 9 vznášané pripomienky. Na poslednom zasadnutí komisie sme 
s týmito doplnkami nesúhlasili v pomere 5 proti, 3 za. Čo robí mesto v oblasti bývania? Napr. 
Nové Mesto nad Váhom od roku 2004 čerpalo dotácie z eurofondov  a postavilo 900 bytov. Za 
tohto vedenia pribudli byty na Ul. Masarykovej, ale ide skôr o malé byty. Pre koordináciu tejto 
činnosti mi chýba hl. architekt mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Informácia, že Mesto má pozemky na sídlisku SNP sa nezakladá na pravde. Drvivá väčšina 
pozemkov nikdy nebola vo vlastníctve mesta. Ide o súkromné pozemky. Mesto v rámci svojich 
možností riešilo aj bytovú otázku, do vlastníctva mesta pribudli nové byty. V istom čase 
požiadavka na byty nebola akútna. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Za tohto vedenia sa predalo množstvo  majetku a pozemkov. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Podporujem občanov sídliska SNP. Sídlisko nie je komplexne riešené. Sú tam problémy 
s parkovaním, nedostatok det. ihrísk, športovísk a iných prvkov občianskej vybavenosti. 
V pôvodnom územnom pláne to určite bolo všetko naplánované. Som za vylúčenie daných 
lokalít a daná plocha by mala byť využívaná nato, načo bola projektovaná v pôvodnom 
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územnom pláne. Nevidím problém, aby bola urobená zámena pozemkov aj teraz. Aké je 
komplexné riešenie daného sídliska? 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. 
Komisia územného plánu a rozvoja prerokovala petíciu a prijala uznesenie s odporúčaním 
vylúčiť obe lokality zo zmien a doplnkov č.9. Pôvodne bola navrhovaná zastavanosť viac ako 
90% a výška zastavanosti 10 poschodí. Takáto zastavanosť by neúmerne zaťažovala danú 
lokalitu a nebolo by to v súlade s regulatívmi pre funkčné využitie územia. Následne vlastník 
pozemku a budúci investor začal s občanmi sídliska komunikovať. Súhlasil s úpravou svojho 
návrhu na maximálnu zastavanosť 60% výškou 7 poschodí, s koeficientom zelene 0,4. Zároveň 
súhlasil aj so zmenou umiestnenia bytového domu. 
Boli tu spomínané len reštrikčné riešenia – zamedziť, zrušiť. Pri dodržaní regulatívov 
a následnej komunikácie investora a obyvateľov sídliska a Mesta Michalovce je vhodné aby 
lokality 09/04 ostala súčasťou  návrhu Zmien a doplnkov č. 9. Správnou komunikáciou sa dôjde 
k dohode zainteresovaných subjektov a investor predloží vyhovujúce riešenie. 
V prípade lokality 09/05 súhlasím s jej vylúčením z dôvodu, že nie je aktuálna požiadavka 
investora na jej funkčné využitie. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Na sídlisku SNP a v jeho okolí je viac ako 10 ha pozemkov  určených na výstavbu bytových 
domov. Niektoré subjekty už skúpili pozemky a plánujú ďalšiu výstavbu bytov. V súčasnosti je 
0 ha pozemkov určených v územnom pláne ako zeleň a po zmene bude 0 ha určených na 
občiansku vybavenosť. 
Oproti vyrastie veľa bytových domov. Zaujíma ma názor pani Ing. Mrázovej čo si ona o tom 
myslí, jej súkromný názor. Či zastavanosť na tomto území bude v poriadku, akú deklaroval 
investor. 
 
Ing. Mrázová 
Nebudem reagovať, nebolo by to vhodné. Návrh spracovateľa Ing. arch. Boškovej je 
zverejnený. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 
Ja by som to riešiť zámenou pozemkov, ale teraz už je to bezpredmetné. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Ing. Jozef Sokologorský preniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie predložený Mgr. Kaplanom 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Vylúčenie lokalít ozn. č. 09/04 a 09/05 z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného 
plánu mesta Michalovce. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č.28) 

za: 8  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 

Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
a) prerokovalo  
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 regulatívmi: 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 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.29) 

za: 16  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 20 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 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 
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zamestnanca. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Funkčné 
obdobie terajšej hlavnej kontrolórky malo uplynúť 31.7.2021 a funkčné obdobie 
novozvoleného hlavného kontrolóra malo začať dňom 1.8.2021.  
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlasuje mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a 
spôsobom v meste obvyklým najmenej 40 dní pred konaním tak, aby sa voľba vykonala počas 
posledných 60 pracovných dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 
Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb. 
Voľba podľa uznesenia MsZ zo dňa 22. februára 2021 sa mala uskutočniť na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 21. júna 2021.  
Počas krízovej situácie spôsobenou ochorením COVID-19 bola prijatá novela zákon o obecnom 
zriadení, ktorou sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynie počas krízovej situácie 
predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie. S touto právnou úpravou 
pracovala väčšina samospráv a prispôsobili respektíve nevykonali voľbu hlavného kontrolóra 
počas krízovej situácie. Tak k tomu pristúpilo aj naše MsZ v Michalovciach a pri vyhlásení voľby 
na deň 21.6.2021 ustanovilo, že ak by v tom čase trvala krízová situácia, je primátor mesta 
splnomocnený zvolať zasadnutie MsZ v náhradnom termíne, kde sa mala uskutočniť voľba 
hlavného kontrolóra s prihlásenými kandidátmi, ktorí splnili podmienky.  
Keďže krízová situácia trvá nepredpokladane dlho, požiadala Asociácia kontrolórov územnej 
samosprávy Generálnu prokuratúru SR o výklad k spornej aplikácii novely zákona a nejasnosti 
pri voľbe hlavých kontrolórov počas krízovej situácie. Taktiež sa niektoré samosprávy obrátili 
o výklad tohto ustanovenia na Ministerstvo vnútra SR. Obidve inštancie podali obdobný 
výklad, že voľba sa môže uskutočniť aj počas krízovej situácie za dodržania všetkých 
procesných postupov, pandemických opatrení a ďalších ustanovení zákona o obecnom 
zriadení.  
Keďže naše zastupiteľstvo splnomocnilo primátora zvolať zasadnutie MsZ na uskutočnenie 
voľby hlavného kontrolóra po zrušení krízovej situácie, aby nedošlo k možnému spochybneniu, 
že táto podmienka nebola splnená a aby bola taktiež splnená zákonná procesná podmienka 
t.j. možnosť odovzdať prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb a zároveň v záujme 
transparentnosti voľby, navrhujeme vyhlásiť nový termín na voľbu hlavného kontrolóra Mesta 
Michalovce na Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach na deň 28.2.2022 s podaním 
prihlášok najneskôr 14.2.2022. Prihlášky uchádzačov, ktorí podali prihlášky do vyhlásenej 
voľby na deň 21.6.2021 budú považované za prihlášky podané do volieb vyhlásenej na deň 
28.2.2022 za predpokladu, že túto písomne nestiahnu, prípadne sa nezmenila zákonom 
stanovená podmienka pre zaradenie do volieb t.j. podmienka bezúhonnosti.  
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné 
stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 vyššie citovaného zákona). Pričom vyššie vzdelanie 
predpokladáme ako výhodu, ktorú môžu poslanci MsZ zohľadniť pri voľbe. Súčasťou prihlášky 
je doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu registra trestov podľa zákona 
č.330/2007 Z.z. o registri trestov. Ďalšou súčasťou prihlášky je profesijný životopis a súhlas so 
spracovaním osobných údajov pre účel voľby a prípadného následného uzatvorenie prac. 
pomeru.  
Uzávierka podávania prihlášok stanovená na deň 14.2.2022 je stanovená ako lehota 
hmotnoprávna, t.j. prihlášky musia byť v uvedený deň doručené na Mestský úrad v 
Michalovciach Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, v zalepenej obálke s označením 
„Neotvárať voľba hlavného kontrolóra“ .  
Hlasovanie upravuje § 18a ods. 3 Zákona o obecnom zriadení a Volebný poriadok pre voľbu 
hlavného kontrolóra, schválený Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach.  
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Súčasťou tohto návrhu na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra je návrh Volebného priadku 
pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce, ktorý je v podstate totožný s už schváleným 
volebným poriadkom pre neuskutočnenú voľbu hlavného kontrolóra dňa 21.6.2021, iba so 
zmenou dátumu voľby.  
V súlade s 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach určilo pracovný čas hlavného 
kontrolóra na 37,5 hodín (týždenný pracovný čas), bez prestávky na jedenie a oddych t.j. plný 
pracovný úväzok. 
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Predkladám doplňujúci návrh na uznesenie verejné vypočutie kandidátov, uchádzačov na hl. 
kontrolóra. Na základe 3 min. vystúpenia si neviem urobiť adekvátny názor  a relevantný záver 
na uchádzača. Je to na dobrovoľnej báze. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
1.  doplnenie volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce pre 
     voľbu dňa 28. 2. 2022 o bod 1.2 v znení: Každý uchádzač má právo a možnosť 
     zúčastniť    sa   verejného  vypočutia kandidátov za účasti poslancov MsZ, ktorí 

budú môcť jednotlivým kandidátom klásť otázky a viesť s nimi diskusiu. Dátum 
konania verejného vypočutia   bude oznámený uchádzačom, poslancom MsZ a 
verejnosti   najmenej 3  dni pred jeho konaním. Účasť verejnosti bude možná s 
ohľadom na pandemickú situáciu v danom období. 

2.  Nasledujúce body z pôvodného návrhu volebného poriadku sa prečíslujú v rovnakom 
    poradí. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Vo volebnom poriadku na hl. kontrolóra je toto všetko zohľadnené. Každý uchádzač má právo 
vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva. Nie sú to len tri minúty . Cez množstvo 
kladených otázok môžeme uchádzača spoznať. Rokovania zastupiteľstva sú verejné, nevidím 
žiaden zmysel, aby sa toto všetko malo uskutočniť ešte raz pred samotným rokovaním 
zastupiteľstva. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Aktuálne nastavený volebný poriadok hovorí, že v priebehu troch minút sa bude prezentovať 
uchádzač a my na základe toho si máme urobiť názor. Neviem posúdiť kvality človeka a jeho 
schopnosti na základe troch minút. 
 
Radovan Geci 
Som za to, aby sa bod 1.2 zmenil: nemá právo, ale má povinnosť vystúpiť na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. Len na základe prihlášky sa človek nedá spoznať. Najlepšie by to 
bolo ako to  navrhoval pán Kaplan.  
 
MUDr. Dušan Goda 
Som za návrh predložený Mgr. Kaplanom. 
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Ing. Filip Kaľavský 
Ak chceme byť moderné a transparentné mesto, nemali by sme pred našimi občanmi nič 
skrývať. Verejné vypočutie bez časového limitu by malo byť základom. Funkcia kontrolóra je 
veľmi dôležitá, dohliada na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta. Mal by 
spĺňať nielen odborné predpoklady ale aj osobnostné  a charakterové. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Ing. Jozef Sokologorský preniesol doplňujúci návrh na uznesenie predložený Mgr. Kaplanom 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
1.  doplnenie volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce pre 
     voľbu dňa 28. 2. 2022 o bod 1.2 v znení: Každý uchádzač má právo a možnosť 
     zúčastniť    sa   verejného  vypočutia kandidátov za účasti poslancov MsZ, ktorí 

budú môcť jednotlivým kandidátom klásť otázky a viesť s nimi diskusiu. Dátum 
konania verejného vypočutia   bude oznámený uchádzačom, poslancom MsZ a 
verejnosti   najmenej 3  dni pred jeho konaním. Účasť verejnosti bude možná s 
ohľadom na pandemickú situáciu v danom období. 

2.  Nasledujúce body z pôvodného návrhu volebného poriadku sa prečíslujú v rovnakom 
    poradí. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.30) 

za: 10  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 

Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh na uznesenie nebol schválený. 
 
 
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 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 
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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 )   O d p o r ú č a  
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 
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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. 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.31) 

za: 22  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 21 

Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ Michalovce, Redakčnej rady novín 
Michalovčan a orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.  
- Materiál predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta 
Návrh plánu bol spracovaný a odsúhlasený vedúcimi pracovníkmi a komisiami MsZ 
Michalovce. 
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Finančná komisia má plán len 2 komisie, čo je veľmi málo. Navrhujem zasadnutia fin. komisie 
rozšíriť a keď sa dá, aby sa komisie konali prezenčne a nie per rollam. 
 
Ing. Sokologorský 
Súčasná pandemická situácia nedovoľuje, aby sa komisie konali prezenčne. 
 
Ing. Martin Čornej 
Ak situácia dovolí, komisie sa budú konať prezenčne. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Ak sa nemôžeme stretávať fyzicky, nevidím dôvod, aby sa komisie nemohli konať formou 
videokonferencie a až následne per rollam. 
 
 
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 
 
1 . B e r i e  n a  v e d o m i e  
     Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022 

 
2 . S c h v a ľ u j e  
 
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 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.32) 

za: 23  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 22 

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 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.  
- Materiál predkladal JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda komisie ochrany verejného záujmu. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
Uznesením č. 240 zo dňa 26.08.2021 Mestské zastupiteľstvo Michalovce začalo konanie vo 

veci porušenia povinnosti podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

ochrane verejného záujmu“) voči verejným funkcionárom 

- Mgr. Martinovi Nebesníkovi, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce 

- PhDr. Ing. Mirkovi Gejgušovi PhD, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce 

- Mgr. Jánovi Váradymu, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce 

- MUDr. Dušanovi Godovi, poslanec Mestského zastupiteľstva Michalovce 

Zároveň do uložilo povinnosť Komisií na ochranu verejného záujmu doručiť rozhodnutie o 

začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu vyššie uvedeným poslancom, písomne 

požiadať poslancov o vyjadrenie ku konaniu v zmysle čl. 9 bod 4 zákona č. 357/2004 Z.z. a 

predložiť vyžiadané a spracované podklady z konania najbližšiemu MsZ za účelom prijatia 

rozhodnutia, ktorým sa uloží sankcia verejným funkcionárom. 

V materiáli sú dve vyjadrenia verejných funkcionárov. 
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R o z p r a v a  

Mgr. Milan Kaplan 
Budeme o jednotlivých porušeniach hlasovať osobitne alebo ako celok? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pokiaľ nepríde iný návrh z pléna, tak o každom porušení sa bude hlasovať osobitne. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Podal som pozmeňujúci návrh na uznesenie. V materiáli je moje vyjadrenie. Návrhovej komisie 
som zaslal vyjadrenie: 
Po preštudovaní materiálu, ktorý sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Michalovce 29.11.2021, ktorý predkladá predseda KOVZ, rozhodnutie KOVZ navodzuje u mňa 
patovú situáciu. Je otázne, či takáto komisia pristupuje vo svojom najlepšom záujme pre 
rozhodnutie vo veci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Neprichádzam so spravodlivou 
a objektívnou verziou vo veci z roztopaše, ale z donútenia správaním sa KOVZ, ktorá nehľadala 
spravodlivé riešenie, ale sa hľadali nejaké dôvody, prečo to nemá byť reálne, aby mohli nájsť 
spravodlivé riešenie, ale neúctu a nepochopenie pravidiel života. Moja námietka sa netýka len 
okolností, ktoré spočívajú v procesnom spôsobe komisie, alebo rozhodovacej činnosti. Ja sa 
musím prestať hanbiť za jednoduchosť. Na žiadosť orgánov, ktoré vykonávajú konanie  som 
oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa zákona čl.7 odstavec 
1. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas výkonu 
do 30. apríla každého roka, podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Pokuta sa ukladá aj pokiaľ ide o porušenie povinnosti podľa čl. 7, uvedenej v čl.7. Takýto 
argument ako to, že ak si verejný funkcionár ponecháva splnenie zákonnej povinnosti na 
posledný deň lehoty pri životnej situácii, ktorá mu znemožní vykonať predmetné podanie, čo 
bude mať za následok porušenie stanovenej povinnosti, neobstojí. Pretože aj 30. deň podania, 
je táto povinnosť splnená a nikto, nie len ja, nemôže predpokladať situáciu takú, aká mne 
vznikla, vážny zdravotný problém. Ak ešte aj teraz bude niekto tvrdiť, že medzi rozhodnutím 
KOVZ neexistuje žiadna priama úmera, tak bohapusto klame. Čísla pri hlasovaní budú 
dokazovať jasnú koreláciu, pretože som menšinový poslanec. S aroganciou sa nedajú ustať 
krízy, v čase neistoty nič ich nerozdráždi viac ako arogancia moci. Je potrebné, aby to 
preskúmal Ústavný súd SR, pretože sa nedá vylúčiť, že by s tým mohla súvisieť zaujatosť voči 
mojej osobe. Nechcem predikovať rozhodnutie MsZ v Michalovciach pokiaľ mi bude uložená 
pokuta trojpätinovou väčšinou, proti rozhodnutiu orgánu podľa čl.9 odst.1 písm. b až d) 
podám návrh na preskúmanie rozhodnutia ústavným súdom. Chcem osloviť všetkých 
poslancov a obzvlášť opozičných poslancov a lekárov, aby sa neznížili k takémuto politickému 
hyenizmu.  Redakčnej rade Michalovčan odporúčam, aby sa neunáhlili pri informovaní o tejto 
záležitosti v novinách Michalovčan. Ak sa odvolám, rozhodnutie bude mať odkladný účinok. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
KOVZ je zložená zástupcami všetkých  zúčastnených politických strán, resp. nezávislými. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 
Pri vyhodnocovaní porušení sa celá komisia jednoznačne uzniesla na tom, aby sa začali 
konania, nakoľko sme videli, že neboli včas podané majetkové priznania. Nikto ma telefonicky 
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nekontaktoval, že som chorý, dodám neskôr. Na základe môjho telefonátu, sa pán Goda 
dozvedel, že si nesplnil svoju povinnosť a v čase svojej PN mi ho doniesol dňa 2.8.2021. Ak 2.8. 
bol PN a dokázal ho priniesť, tak mohol aj 30. alebo 31. To isté sa stalo aj  minulý rok a išlo to 
do stratena. Verím, že pán Goda si dá na budúci rok pozor. 
 
Mgr. Ján Várady 
Moje pripomienky  a vyjadrenia sú priložené v materiáli. Konanie akceptujem, termínovo 
a obsahovo som nedodržal zákon. Dôvodov je viacero, rodinné, súkromné aj zdravotné. Dám 
na to, ako sa bude hlasovať. Neverím v spravodlivosť. Tiež som bol predsedom KOVZ v mojom 
druhom volebnom období a riešili sme množstvo takýchto nedostatkov, niekedy sme 
poslancov trpezlivo upozorňovali a  čakali aj polroka. Kto chce trestať psa, palicu si nájde. Kto 
chce byť empaticky, vie zohľadniť určité dôvody. Prosím hlasujte podľa svojho vedomia 
a svedomia. Ja vo všetkých štyroch prípadoch bude proti. 
 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán Várady, ťažko chorý človek má telefonovať, predsedovi komisie a zdravý predseda komisie 
nezavolá ťažko chorému kolegovi. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Vidím to jednoduchšie. Aj pre poslancov platia tie isté zákony ako pre občana mesta. Urobil 
som chybu, odovzdal som majetkové priznanie na zlom tlačive. Porušil som zákon. Zákon mi 
udelí trest. Ja musím ten trest akceptovať a to bez ohľadu na to či som koaličný alebo opozičný 
poslanec. Do toho netreba politiku pliesť. Naopak, navonok takýto principiálny a spravodlivý 
opozičný poslanec, by sa mohol s týmto trestom zmieriť. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán poslanec, nájdi v sebe štipku ľudskosti a pochop situáciu. Je to politické a hovorí sa tomu 
hon na čarodejnice. 
 
Ing. Martin Čornej 
Oceňujem prístup pána poslanca Nebesníka, že to berie čestne. Sám uznal, že urobil chybu. 
Takýto prístup by sme mali aplikovať všetci. Ak nedáte včas daňové priznanie, daňový úrad sa 
nebude s vami o tom baviť. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
To že podávame majetkové priznania nie je šikanovanie poslancov, ale antikorupčný zákon. 
Ak sa niekto snaží tento antikorupčný zákon porušovať, tak asi vie prečo a vie začo. Komisia 
zohľadnila opakované oneskorenie podávania majetkového priznania. Je to signál voči našim 
občanom, čo si môže poslanec dovoliť a či mu to prejde len preto, že je poslanec. Zákony platia 
pre všetkých. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
KOVZ sa musí riadiť zákonom. Majetkové priznania sa zverejňujú, nemôžeme si dovoliť 
nepostupovať tak, ako ukladá zákon. Ja budem pri hlasovaní postupovať tak, že tolerujem to, 
že  poslanec z nejakých dôvodov zanedbal, alebo pozabudol na nejaké veci, ale to čo neviem 
tolerovať je to, ak sa to deje opakovane. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Poslancovi Eľkovi ušla pointa, a je lekár. Je to márny boj. Pán Kaplan treba vychádzať z práva, 
pred rokom legislatívne uznesenie nebolo schválené. To nie je zanedbanie, ale zdravotný stav. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Pri postihu o akú mesačnú sumu ide u verejného funkcionára? Ide o mesačnú poslaneckú 
odmenu? 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Ide o mesačnú poslaneckú odmenu, cca 150 €. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán zástupca kam vedieš diskusiu? K 150 €? Nejde mi o 150 €, ide mi o princíp, o pravdu, právo 
a spravodlivosť. Ak prehrám, ústavný súd rozhodne. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Nejde o mesačnú odmenu, ale o princíp. Sme tu riešení ako lotri, čo má uráža. Tiež uvažujem, 
či sa nepridám k podnetu pána Godu na ústavný súd. Nejde o horibilnú sumu, viem ju oželieť, 
ale ide mi o spravodlivosť a rovnaký prístup. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Pán Goda, presne nám o to  ide, o právo aj o spravodlivosť. Toto je jediná vec, ktorú vy stále 
hlásate na každom mestskom zastupiteľstve. Nech to počujú naši občania, lebo neviem ako 
potom by sa  oni postavili k nám a ako sa budú na nás pozerať. 
 
Mgr. Martin Čornej  
Na stránke mesta je zverejnených len 21 majetkových priznaní. V akom čase budú zverejnené 
chýbajúce? Je to dobre, že občania si môžu pozrieť naše majetkové priznania. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
Materiály sú v trezore na sekr. primátora, zabezpečujú to pracovníci MsÚ. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán Sibal,  ako predseda komisie musíte dať pokyn na ich zverejnenie. Urobte veci, ktoré 
z titulu predsedu komisie urobiť máte. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Nejde o žiadne podvody, ide o bežnú vec, ktorú prepisujeme z roka na rok. Ide 
o administratívny krok. Pán Sokologorský rozumieš čo je práce neschopnosť, vážny zdravotný 
stav?  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský predniesol pozmeňujúci návrh podaný 
MUDr. Dušanom Godom v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
súhlasí 
s vyňatím poslanca MUDr. Dušana Godu z prerokovaného bodu č.22. 
 
 Hlasovanie 

(hlasovanie č.33) 

za: 2  poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci 

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
 
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. U k l a d á 

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. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.34) 

za: 16 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach: 

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. U k l a d á 
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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. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.35) 

za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach: 

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. U k l a d á 

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. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.36) 

za: 15 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach: 

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. U k l a d á 

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. 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.37) 

za: 17  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach: 
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; 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.38) 

za: 21  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
BOD č. 23 

Interpelácie 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážení páni poslanci interpelácie v písomnej forme zašlite na mailovú adresu p. Čurmovej 
najneskôr do 30.11.2021. 
 
BOD č. 24 

Záver 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sme týmto vyčerpali. Všetkým 
ďakujem za účasť a prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do 
nového roka. 
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