MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.4.2022

číslo: 15

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MICHALOVCE Č. 162/2014 O PEŠEJ ZÓNE V MESTE
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
Odporúča

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 162/2014 o pešej zóne v meste
Michalovce predložiť na schválenie MsZ.

Z : Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: máj 2022

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
Ing. Jozef Sokologorský

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.4.2022

číslo: 16

K bodu: NÁVRH NA ZMENU V ZOZNAME KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV
A PARKOVACÍCH PLÔCH REALIZAČNÉHO PLÁNU REKONŠTRUKCIE
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV ROKU 2022 NA ZÁKLADE
PREDLOŽENEJ PETÍCIE
Mestská rada v Michalovciach
Prijíma
Rozhodnutie o navrhovanej zmene v zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch
Realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na
rok 2022 na základe predloženej petície, a to tak, že
a) ponecháva Zoznam navrhovaných komunikácií, ktorý je súčasťou Realizačného plánu
rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2022,
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 269/2022 zo dňa
28.02.2022
Odporúča
b) zaradiť rekonštrukciu Ul. Tehliarskej do zoznamu investičných priorít na najbližšie
obdobie
c) v súlade s prijatým rozhodnutím Mestskej rady v Michalovciach, informovať zástupcov
petičného výboru v predmetnej veci.
Z: Ing. A. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: apríl 2022

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
Ing. Jozef Sokologorský

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE
zo dňa: 11.4.2022

číslo: 17

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PREROKOVANÍ PRENÁJMU MAJETKU,
VECNÝCH BREMIEN A INÝCH MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
Mestská rada v Michalovciach

1.
2.

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

2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej
prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok
registra
E-KN
p.č.
1000/2,
k.ú. Topoľany, evidovaný na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce v
celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 9 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, Luciou
Koribaničovou, Topolianska 185/3573, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný
dom - novostavba“. Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu
žiadateľky, ktorý bude postavený na parcelách registra C-KN p.č. 485
a C-KN p.č. 487 v k.ú. Topoľany 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
žiadateľky 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. 485 a C-KN p.č. 487, k.ú.
Topoľany, evidovaných na LV 4527, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí),
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, plynovej prípojky a kanalizačnej
prípojky s kanalizačnou šachtou na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1568/14 a pozemok registra C-KN p.č.
1568/313,
k.ú.
Stráňany,
evidovaných
na
LV
5157,
k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu
cca 11,5 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 inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na dané pozemky s investorom, Ing. Gabrielom Dobranským, Kpt. Nálepku 20, 071 01

Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“. Inžinierske siete budú slúžiť
pre napojenie novostavby rodinného domu žiadateľa, ktorý bude postavený
na parcele registra C-KN p.č. 1568/176 v k.ú. Stráňany 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. 1568/176, k.ú. Stráňany, uložených inžinierskych sietí,
alebo ich častí,
2.3 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického vedenia na pozemku
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra CKN p.č. 696/2, k.ú. Vrbovec evidovaný na LV 5157, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je mesto
Michalovce v celkovej dĺžke NN elektrického vedenia cca 4 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN
č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí s právom
vstupu a vjazdu na dané pozemky s investorom, spoločnosťou Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 993 61 v rámci realizácie stavby: „Rezidencia Lúčna“.
Elektrické NN vedenie bude slúžiť pre prepojenie existujúcej skrine RIS s novozriadeným
podperným bodom osadeným vedľa kioskovej trafostanice s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie NN
elektrického vedenia technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka uloženého NN vedenia, alebo
jeho časti).
2.4 schváliť zrušenie bodu 10 uznesenia MsZ č. 332 zo dňa 7.11.2017.

3.

Ukladá:
ved. odboru hospodárenia s majetkom predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: máj 2022

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
Ing. Jozef Sokologorský

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.4.2022

číslo: 18

K bodu: SPRÁVA O PREROZDELENÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
MICHALOVCE NA CELOROČNÚ ČINNOSŤ MLÁDEŽNÍCKYCH
A ŠPORTOVÝCH KLUBOV PRE ROK 2022

Mestská rada v Michalovciach
prerokovala
správu o prerozdelení dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce na celoročnú činnosť
mládežníckych a športových klubov pre rok 2022.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
Ing. Jozef Sokologorský

