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ZÁPISNICA 
 

zo XVII. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 30.8.2022 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 

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

 
 
1. OTVORENIE 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XVII. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

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

zástupcov primátora PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Miroslava Dufinca, prednostu MsÚ Ing. 
Sokologorského, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavnú kontrolórku 
mesta Ing. Palečkovú, náčelníka Mestskej polície Michalovce,  vedúcich zamestnancov 
mestského úradu a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na XVII. zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov (stav na 
začiatku rokovania), a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  
 

 
- Obed bude podaný po skončení rokovania. 

 

Primátor mesta informoval prítomných, že dňa 9.8.2022 poslankyňa Mgr. Anna Berešová 
písomne oznámila, že k 1.8.2022  vystúpila z poslaneckého klubu Nové Michalovce. 

Na základe tejto skutočnosti, poslanecký klub Nové Michalovce nespĺňa podmienky podľa 
Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce, bod č. 7.1.8  t.j. 5 členov a z toho dôvodu poslanecký 
klub Nové Michalovce zaniká. 

 

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: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania XVII. zasadnutia MsZ bol schválený. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ doplňujúce  
alebo pozmeňujúce návrhy ? 
Primátor mesta upozornil pred hlasovaním,  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. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Z dôvodu nadväznosti bodov, navrhujem, aby bod č. 21 – Informatívna správa o prerokovaní 
majetku, vecných bremien a iných majetkových záležitostí sa prerokoval ako nový bod č. 19.  
Pôvodné body č. 19 a 20, budú prečíslované na body č. 20 a 21. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Navrhujem doplniť program  MsZ o nový bod č. 29  : Voľba predsedov a členov komisií 
a poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2018-2022. 
Ostatné body programu budú prečíslované. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Komisii na ochranu verejného záujmu boli doručené dva podnety a z toho dôvodu predkladám 
návrh na doplnenie programu o: 
- Informatívna správa k doručenému podnetu na začatie konania podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. od JUDr. Gabriel Dobranského , ako nový bod č. 27. 
- Informatívna správa k doručenému podnetu na začatie konania podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. od Spoločenstva vlastníkov bytov Vežiak, ako nový bod č. 28. Ostatné 
body programu sa prečíslujú. 

 
Hlasovanie o zmene poradia bodov programu, predložil Viliam Zahorčák, primátor mesta 
(hlasovanie č. 2) 
za: 20 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu JUDr. Ing. Sibala – nové body č.27 a 28 
(hlasovanie č. 3) 
za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu Viliam Zahorčáka, primátora mesta – nový bod č. 29 
(hlasovanie č. 4) 
za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  XVII.  zasadnutia  MsZ boli určení 
poslanci: 

1. PhDr. Jana Cibereová 
a 

2. RNDr. Lýdia Sidivárová 
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BOD č. 2 
VOĽBA NÁVRHOVEJ, MANDÁTOVEJ A VOLEBNEJ  KOMISIE   
Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej, mandátovej a 
volebnej komisie. Na základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej, 
mandátovej a volebnej komisii pracovali:  
 
MUDr. Jozef Makohus 
 a  
Doc. RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 

 
Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 
 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 5) 

za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 
 

 
BOD č. 3 
Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
 
Viliam Zahorčák,  

Dňa 6.7.2022 poslanec Mestského zastupiteľstva v Michalovciach za volebný obvod č. I. Ing. 
Jozef Sokologorský v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov písomne doručil na Mestský úrad v Michalovciach oznámenie o vzdaní sa mandátu 
poslanca z dôvodu konfliktu záujmov. 

V zmysle zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy, ak sa uprázdni v mestskom 
zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil 
mandát, ale nebol zvolený za poslanca. 
 
 
Predseda návrhovej, volebnej  a mandátovej komisie: 
 
Na základe výsledkov volieb vo volebnom obvode č. I.  skončila ako prvá náhradníčka MUDr. 
Marianna Plillárová s počtom hlasov 386. 
 
Mandátová komisia konštatuje, že poslankyňa MUDr. Marianna Pillárová je prítomná na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva a odporúča primátorovi mesta, aby v zmysle § 51 ods. 2  
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  
vykonal akt zloženia sľubu MUDr. Marianny Pillárovej, ktorá bola vo voľbách dňa 10. 11. 2018 
zvolená do orgánov samosprávy mesta Michalovce vo VO č. I. ako prvá náhradníčka. 
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- Predseda volebnej komisie vyzval MUDr. Pillárovú, aby pristúpila a zložila sľub. 
 
 MUDr. Marianna Pillárová 
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri  výkone svojej funkcie 
poslanca mestského zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia." 

 
 
- Primátor mesta zablahoželal MUDr. Pillárovej  a odovzdal jej osvedčenie o zvolení. 
 

-    Primátor  mesta požiadal predsedu návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na   
      uznesenie. 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda návrhovej a volebnej komisie predniesol návrh na uznesenie 
k bodu č. 3. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
1.   B e r i e  n a  v e d o m i e  
      a) Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Michalovce pána  Ing. Jozefa Sokologorského za    
           volebný obvod č. 1. 
      b) Správu mandátovej komisie 
 
 2.  K o n š t a t u j e, že   
      MUDr. Marianna Pillárová  zložila zákonom predpísaný sľub poslanca. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 6) 

za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

 
BOD č. 4 
Informatívna správa o prijatých uznesenia Mestskej rady Michalovce za jún-
august 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Ako je uvedené v predloženej správe od posledného rokovania mestského zastupiteľstva sa 
uskutočnilo jedno zasadnutie MsR a to v máji 2022. 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 MUDr. Jozef Makohus  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 jún -august  2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č.5 
Informatívna správa o plnení uznesení MsZ Michalovce za I. polrok 2022 
 
-      Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
- Materiál predkladá: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Pred rokovaním mestského zastupiteľstva, ste obdržali nové vyhodnotenie plnenia uznesenia 
č. 293 z 30.5.2022. Vyhodnotenie sa zmenilo na základe oznámenia osôb Košického 
samosprávneho kraja, ktoré budú súčasťou pracovnej skupiny s cieľom vyriešiť problémy 
spojené s nelegálnymi stavbami a neprispôsobivými občanmi na Ul. Mikuláša Gerbu 
v Michalovciach. 
 
 
R o z p r a v a 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Rád by som vedel, kedy bude prvé zasadnutie  spomínanej komisie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Predsedníčkou komisie je PhDr. Jana Cibereová, je na nej, kedy zvolá prvé zasadnutie. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ Michalovce za 1. polrok 2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č.6 
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XVI. 
zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 30.5.2022 
 
-     Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
- Materiál predkladá: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Poslanci na vznesené interpelácie  dostali  písomné odpovede  a informácie  o týchto  
interpeláciách, aj so stanoviskom kompetentných  sú priebežne zverejňované  na stránke 
mesta.  
 
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 MUDr. Jozef Makohus  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 riešení interpelácií  poslancov predložených na XVI.  zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 30.5.2022. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.7 
Správa o výsledkoch kontrol 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka 
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022  vám predkladám 
správu o kontrolnej činnosti za obdobie máj - júl 2022. Na útvare hlavnej kontrolórky bolo 
ukončených 5 kontrol, ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom. Povinné osoby boli 
so správami a závermi kontroly oboznámené. 
 

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 MUDr. Jozef Makohus  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.10) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 

BOD č.8 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2022 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 
 
Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 
V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce poskytnúť dotáciu na dieťa a žiaka obecnej 
školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88% z dotácie poskytovanej na dieťa a žiaka 
v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
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 Na základe uvedených zákonov predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 
v ktorej je navrhnutá výška dotácie na 1 žiaka v obecných školách a školských zariadeniach na 
rok 2022, ktorý zohľadňuje nárokové zložky platov pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov škôl a školských zariadení vyplývajúcich z teraz platných právnych predpisov. 
Výška dotácie je stanovená na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy pre 
individuálnu a skupinovú formu, potenciálneho stravníka školského stravovania pri základnej 
škole podľa počtu všetkých žiakov školy, v školskom klube detí a centre voľného času pri 
základnej škole je prepočet podľa skutočného počtu zapísaných detí. Všetky uvedené výkazy 
sa vypĺňajú k 15. septembru začínajúceho školského roka a sú stanovené MŠVVaŠ SR.  
 Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane 
z príjmov, ktorý je  Mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov 
a podľa nich Mesto dostane finančné prostriedky na rok 2022. 
 Navrhovaná výška dotácie v predkladanej prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia 
je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na rok 2022. Jednotkový koeficient na 
jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú 
z výnosu dane z príjmu fyzických osôb sa mení zo sumy 98,70 € na sumu 103,05 € na jedného 
prepočítaného žiaka.  
 
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Ján Várady 
Pri výpočte sa brali do úvahy ceny energii a iných vstupov pri stravovaní? Asi to nebude stačiť. 
Pravdepodobne nebude stačiť tento normatív ani príspevok od štátu. Aký je váš názor, bude 
to stačiť? 
 
Ing. Alexander Šoth 
Ceny energii sú zohľadnené v rozpočtovom opatrení č.4, ktoré bude predmetom rokovania. 
Spolu s pracovníkmi SMM s.r.o. som prešiel všetky školy. Rekonštruovali sa kuchynky aj 
sociálne zariadenia. Vzhľadom na finančné krytie, sú naše možnosti obmedzené. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zriaďovateľ musí reagovať na rozhodnutia vyšších orgánov. Príspevok sa premietne do 
mzdovej oblasti, ale aj do prevádzkových a osobitne aj do energetických. 
 
Mgr. Ján Várady 
Zvyšovanie platov je len dobiehanie inflácie. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
 
 



9 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na 
rok 2022. 
u k l a d á 
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce na rok 2022. 

Z: vedúci odboru školstva  
                                                                                                         T: ihneď 
  
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 22 poslancov    
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 

BOD č.9 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o určení 
školských  obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 
 
Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 
V súlade s §8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením 
školský obvod základnej školy zriadenej obcou.  
Vzhľadom na skutočnosť, že v meste pribudli nové ulice, predkladáme návrh VZN, v ktorom 
sú novovzniknuté ulice doplnené. 

  

R o z p r a v a  
 
Mgr. Ján Várady 
Napriek určeniu obvodov, má rodič právo vybrať školu pre dieťa, samozrejme netýka sa to 
vtedy, ak je škola preplnená, napr. VI. ZŠ a vedľa IV. ZŠ má klesajúcu tendenciu a nedostatok 
žiakov. Je potrebné uvažovať nad optimalizáciou siete škôl. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Problém nevznikol tým, že je zle nastavený systém obvodov, ale tým, že o VI. ZŠ z dôvodu 
mnohých aktivít je vyšší záujem ako o iné školy. Školy, ktoré majú málo žiakov, musia vymyslieť 
taký program a ponuku pre rodičov, aby sa stali atraktívnejšie. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s ch v a ľ u je 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce o určení školských obvodov základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce. 
u k l a d á 
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení školských obvodov 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce. 

              Z: vedúci odboru školstva  
                                                            T: ihneď 

  
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 21 poslancov    
Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 

BOD č.10 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o zmene názvu 
časti Námestia  Slobody na Park  Metoda Dominika  Trčku 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice  
-  Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Návrh Všeobecne záväzného nariedenia o zmene názvu časti Námestia slobody na Park 
Metoda Dominika Trčku je vypracovaný a predkladaný z dôvodu osadenia 
sochy blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorý sa v roku 2019 stal víťazom ankety 
Michalovčan Storočnice. V roku 2019 uplynulo sto rokov, kedy sa mesto stalo centrom 
Zemplínskej župy. Mesto Michalovce pripravilo pri tejto príležitosti anketu, v ktorej si 
Michalovčania volili svoju najvýznamnejšiu osobnosť spojenú s mestom Michalovce 
a  uvedeným obdobím. Mesto Michalovce sa spoločne s michalovskými redemptoristami 
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zhodli na tom, aby bola vytvorená busta, ktorá bude Michalovčanom i návštevníkom mesta 
pripomínať túto osobnosť a túto udalosť.  

Navrhovaný Park Metoda Dominika Trčku sa nachádza v centre mesta Michalovce, na 
časti územia Námestia slobody. 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o zmene názvu časti Námestia 
slobody na Park Metoda Dominika Trčku nadobudne platnosť dňom schválenia v Mestskom 
zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Ján Várady 
Máme v meste aj bustu p. Dobrianskeho, ktorý by si zaslúžil dôstojnejšie miesto, bližšie 
k centru. Pôvodný zámer bol, že busta M.D.Trčku bude umiestnená na Kostolnom námestí. 
Prečo sa tento zámer zmenil? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Kostolné námestie nebolo predmetom úvah. Hľadalo sa najvhodnejšie dôstojné miesto, ktoré 
by zodpovedalo významu osobnosti M.D.Trčku. Námestie Slobody takéto miesto spĺňa. 
Miesto p. Dobrianskeho doteraz nikto nespochybňoval, ale je tu priestor na ďalšie úvahy. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o zmene  názvu časti Námestia  Slobody 
na Park  Metoda Dominika  Trčku. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 22 poslancov    
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.11 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste  
Michalovce 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí. 
 
Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí 
Odbor sociálnych vecí  predkladá návrh  VZN Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste 
Michalovce. 

Od roku 2018 je úhrada za stravovanie klientov ZSD nezmenená: celková hodnota 
stravnej jednotky na 1 deň (desiata, obed a olovrant) je 2,50 €/1 dieťa, z toho náklady na 
suroviny sú 1,19 € a výška réžie je 1,70 € s tým, že mesto dotovalo zo svojho rozpočtu časť 
režijných nákladov vo výške 0,39€.  

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  preto navrhuje úpravou a 
zmenou VZN č. 197/2018 zvýšiť celkovú hodnotu celodennej stravy na 3,24 € nasledovne: 
náklady na suroviny upraviť na hodnotu 1,54 € a režijné náklady ponechať vo výške 1,70 € 
s tým, že klient bude hradiť náklady na suroviny vo výške 1,54 € a režijné náklady vo výške 1,46 
€. Časť režijných nákladov vo výške 0,24 € bude hradiť z vlastných zdrojov mesto. V konečnom 
dôsledku to značí, že rodičia resp. zákonní zástupcovia dieťaťa v detských jasliach budú 
uhrádzať za celodennú stravu (desiata, obed a olovrant) finančnú čiastku vo výške 3,00 
€/deň/1 dieťa. 

Jedná sa teda o zvýšenie úhrady za stravu poskytovanú v detských jasliach o 0,50 
€/deň/1 dieťa. Mesačná úhrada za stravu sa pre prijímateľa sociálnej služby v ZSD zvýši z 50,00 
€ na čiastku 60,00 €. 

Ostatné 2 položky úhrady za pobyt dieťaťa v detských jasliach (poplatok za umiestnenie 
dieťaťa v jasliach a poplatok za zaopatrenie a dohľad) sa nemenia, ostávajú v pôvodnej výške. 
 
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 MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.  
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ukladá  
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste 
Michalovce v znení zmien a doplnkov. 
                                                                                                                      Z: Ing. Ján Jasovský 
                                                                                      T: ihneď  
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 23 poslancov    
Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 22  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 

BOD č.12 
Návrh zmeny charakteru triedy v materskej škole s právnou                             
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 
2022/2023 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, vedúci odboru školstva a športu 
 
Ing. Alexander Šoth, vedúci odboru školstva a športu 
MŠ, S. H. Vajanského 5 – v MŠ pozastavenie činnosti špeciálnej triedy od 01.09.2022 na 
neurčito, z dôvodu nenaplnenia min. počtu detí v triede (zápis do MŠ bol ukončený zo zákona 
31.05.2022, teda až po MsZ dňa 30.05.2022). Zároveň otvorenie štandardnej triedy v školskom 
roku 2022/2023. K zmene počtu zamestnancov nedochádza. 
 
 
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 MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje  
pozastavenie činnosti špeciálnej triedy na MŠ, S. H. Vajanského 5, Michalovce od 01.09.2022 
na neurčito. Zároveň otvorenie štandardnej triedy na MŠ, S. H. Vajanského 5, Michalovce 
v školskom roku 2022/2023 do doby pozastavenia činnosti špeciálnej triedy. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.15) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 

BOD č.13 
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy, Okružná 46,  Michalovce do 
siete škôl a školských zariadení SR 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, vedúci odboru školstva a športu 
 
Ing. Alexander Šoth, vedúci odboru školstva a športu 

Pani Ing. Zuzana Fabiánová PhD., bytom Pozdišovce 414 predložila žiadosť o stanovisko 
obce k zaradeniu súkromnej materskej školy, ktorej je zriaďovateľom, do siete škôl a školských 
zariadení SR s predpokladanou 1 triedou v počte 15 detí vo veku 3 – 6 rokov. V zmysle zákona              
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov ods. 1 v znení – žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete 
predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.   

Pri prijatí stanoviska je potrebné zobrať do úvahy, že Mesto má v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 9 materských škôl, 2 cirkevné MŠ a od 01.09.2022 začína svoju  činnosť aj 1 
súkromná MŠ. 

Zmenou školského zákona je od 01.09.2021 povinné predprimárne vzdelávanie pre 
deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Tým sa zvýšil nápor na materské školy 
v kapacitných možnostiach na umiestnenie mladších detí. Mesto ako zriaďovateľ v šk. r. 
2021/2022 otvorilo 1 triedu v MŠ, S. H. Vajanského 5 a v šk. r. 2022/2023 otvára 2 triedy v MŠ, 
S. H. Vajanského 5 a MŠ, J. A. Komenského 2. Zároveň záujem o umiestenie detí do materských 
škôl rastie. 

V žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu materskej školy do siete Ing. 
Fabiánová, PhD. uvádza, že materská škola, ktorú žiada zaradiť do siete má poskytovať 
individuálny jedálny lístok a diétne stravovanie pre deti, u ktorých podľa posúdenia 
odborného lekára (gastroenterológa)zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a tiež pre 
deti, u ktorých je preukázaná intolerancia na niektoré potraviny. 

Mestská rada dňa 15.08.2022 prerokovala a odporúča súhlasiť so zaradením 
Súkromnej materskej školy, Okružná 46, Michalovce do siete škôl a školských zariadení SR.  

Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce na základe predložených podkladov, 
prehodnotení vyššie uvedených skutočností a platných právnych predpisov odporúča súhlas 
obce k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Okružná 46, Michalovce do siete škôl a školských 
zariadení SR od školského roka 2023/2024.   
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R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Plne podporujem návrh na zaradenie tejto súkromnej MŠ do siete škôl a školských zariadení 
SR. Tak isto som to podporoval aj v roku 2018, keď tu bol tento návrh prvýkrát, ale aj v iných 
prípadoch. Som rád, že čas nám dal za pravdu. Súkromné MŠ nie sú zlou konkurenciou pre MŠ, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Aj keď na papieri to nevyzerá, v skutočnosti sú 
kapacity MŠ naplnené. Ide o správny krok aj do budúcna. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V každom období je situácia iná. Vo vami spomínanom čase, nebola situácia akútna, nebolo 
potrebné to riešiť. Ani dnes nie je situácia taká dramatická, aby sme museli zaradiť do systému 
originálnych kompetencií aj iné subjekty poskytujúce túto službu. Ale je tu taká možnosť.  
 
Radovan Geci 
Ďakujem za slovo, na úvod prajem príjemný deň. 
Tento posledný školský rok bol špecifický, priam jedinečný v histórii školstva. Jednak bolo cítiť 
obrovský záujem slovenských rodín o umiestnenie dieťaťa do predškolskej výchovy a súčasne 
nám do toho prišli enormné požiadavky zo strany ukrajinských rodín. Dostať svoje dieťa na 
škôlku, pokiaľ ste to neurobili s veľkým predstihom bolo priam zázrakom, a vybaviť škôlku pre 
deti ubytované ukrajinské rodiny priam nemožné. 
Mesto Michalovce by sa malo na takýto nával pripravovať zodpovedne, dopredu nielen 
pripravovať rezervy pre budúce zvýšené požiadavky, ale určite aj nedržať počty obsadeností 
na 100%  častokrát aj nad 100% pretože stresovať a tak silno vyťažovať učiteľky tiež nie je 
vhodné. 
Dobre vieme aké neatraktívne sú platy v školstve a získať kvalifikovanú pracovnú silu bude do 
budúcna veľmi náročné. 
Preto veľmi vítam aj túto príležitosť, že v meste máme súkromnú škôlku, ktorú týmto krokom 
môžeme zaradiť do siete škôl a takto odťažiť nával v mestských škôlkach. Za seba hovorím áno, 
tomuto bodu. 
 
Viliam Zahorčák 
V našich materských školách, máme ešte voľné priestorové aj personálne kapacity, je 
potrebné zvažovať kedy k danému návrhu ako pristúpime. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
V dôvodovej správe je uvedené, že sa uvažuje s rozširovaním kapacít v MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta preto navrhujem: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
ruší 
pôvodný návrh a nahrádza ho novým: 
odporúča MsÚ Michalovce vyhodnotiť potrebu rozširovania kapacít materských škôlok v meste 
Michalovce a ekonomický dopad na rozpočet mesta a pri tejto analýze v prípade potreby 
opätovne prerokovať požiadavku Súkromnej materskej školy, Okružná 46 Michalovce. 
 
Chýba tu aj stanovisko finančnej komisie. 
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Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Vyzval poslanca Sibala, aby zvážil svoj návrh. Súhlas mestského zastupiteľstva nie je konečným 
orgánom, ktorý rozhodne o tom, či súkromná MŠ bude zaradená do siete škôl školských 
zariadení SR. Mesto dáva súhlasné stanovisko, ale konečné stanovisko bude na Ministerstve 
školstva SR. 
 
Mgr. Ján Várady 
Podporím  predložený návrh. Má podporu celého nášho klubu. Pre ukrajinské deti bude 
potrebné vytvárať špeciálne triedy. Problém s MŠ je aj na Angi mlyne. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 
S predloženého materiálu je jasné, že máme čas do 31.3.2023. Materiál je nekompletný a mala 
by byť urobená analýza, nevieme počet detí. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Keď bol najväčší nával Ukrajincov, väčšinou to boli mamičky s deťmi. V tom čase sa mi 
nepodarilo dostať dieťa do materskej škôlky, stále bola odpoveď sme plný. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Hovoríme o kapacitách priestorových, ktoré vieme veľmi rýchlo vytvoriť z dnes využívaných 
priestorov inak. Ak sa bavíme o navýšení, tak sa bavíme o zamestnaní ďalších pedagógov 
a teda navýšení mzdových a odvodových povinností. K tomu zatiaľ nepristupujeme. Mesto 
možností má ako zvýšiť počet v MŠ. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Nevidím dôvod vytvárať ťažkosti pre žiadateľa, že nie je spracovaná kompletne dôvodová 
správa. Aj z časových dôvodov nie je potrebné presúvať schvaľovanie predkladaného návrhu. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  predniesol pozmeňujúci návrh predložený 
JUDr. Ing. Sibalom v tomto znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
ruší 
pôvodný návrh a nahrádza ho novým: 
odporúča MsÚ Michalovce vyhodnotiť potrebu rozširovania kapacít materských škôlok v meste 
Michalovce a ekonomický dopad na rozpočet mesta a pri tejto analýze v prípade potreby 
opätovne prerokovať požiadavku Súkromnej materskej škole Okružná 46 Michalovce. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 
(hlasovanie č.16) 
za: 11  poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 4 poslanec 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Okružná 46, Michalovce do siete škôl a školských 
zariadení  SR v školskom roku 2023/2024. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č.14 
Monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice  
-  Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Monitorovacia správa je spracovaná  predložená v súlade s metodickým pokynom MF SR. 
V prvej časti je vyhodnotená príjmová časť rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií, 
druhá časť je venovaná vyhodnoteniu čerpania výdavkov. Výdavky sú zároveň zapracované do 
jednotlivých programov rozpočtu, kde sú vyhodnotené aj ukazovatele  v jednotlivých 
programoch.  Rozpočet mesta schválený pre rok 2022 bol v priebehu polroka 2x upravovaný 
MsZ a 1x primátorom mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami. Vyhodnotenie rozpočtu je 
spracované k už upravenému rozpočtu.   
Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené na 53,86 %, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané 
na 43,66 %. Kapitálové príjmy boli plnené na 34,47 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 26,12 
%.  Nižšie plnenie kapitálového rozpočtu je spôsobené tým, že príprava investičných akcií  
z hľadiska verejného obstarávania je dlho dobejší proces, a realizácia tak prebieha vo väčšine 
prípadov v II. polroku.  Celkový rozpočtový výsledok sa hodnotí až pri záverečnom účte, takže 
rozpočtový výsledok 4 013 886 € vykázaný za I. polrok nemožno považovať za čistý prebytok, 
vzhľadom na neukončené obdobie.  
K plneniu príjmovej časti a čerpaniu jednotlivých výdavkov je spracovaný podrobný komentár, 
ktorý je uvedený pod jednotlivými programami rozpočtu.   
 
R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 
Rád by som sa vyjadril k týmto položkám. 
Program 2: Propagácia a marketing 
Tu míňame z rozpočtu mesta 103 500 € na propagáciu a za účelom zlepšenia prezentácie 
mesta. Som presvedčený, že mesto majú reprezentovať výsledky práce vedenia, 
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reprezentovať ulice, verejné priestranstvá, investície do miest pre lokálny turizmus, respektíve 
kvalitné športoviská. Určite nie letáky a brožúry  v hodnote 80 000 € za jediný rok. Z môjho 
pohľadu je to uletená položka. Pre porovnanie na vzdelávanie zamestnancov ide ročne 4 000 
eur, čo je hanba. 
Program 5: Bezpečnosť 
V minulosti som osobne poukazoval na kriminalitu spojenú s drogovou činnosťou na území 
mesta Michalovce, žiadal som osadiť kamery na všetky únikové cesty a taktiež kamery na 
Hrádok, kde pravidelne dochádza k trestnej činnosti, no v rozpočte vidím položku 0 EUR. V 
položke prevencia protispoločenskej činnosti vidím taktiež 0 EUR, civilná ochrana 0 EUR, 
protipožiarna ochrana obyvateľstva 0 EUR. To, že mesto neinvestuje peniaze do bezpečnosti 
považujem za hazardovanie.  
Na záver finančné operácie. 
Nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S.,  - tu treba zdôrazniť, že Mesto Michalovce nevlastní 
osvetlenie, nielenže ho predalo súkromnej spoločnosti, ktorá je roky rokúce v strate, ale aj 
nakupuje akcie tejto stratovej spoločnosti. Za obdobie od podpisu zmluvy s firmou FIN.M.O.S. 
sa zakúpili akcie v hodnote 13.016.962,66 € a za celé obdobie sa ich hodnota znížila už o 
3.296.442,52 €. Hodnota akcií k 31.12.2021 je teda 9.720.520,14 €. Obrovská strata. Mesto 
má pritom zo zákona o obecnom zriadení podľa §8 povinnosť majetok zveľaďovať a 
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. A nie takto okato 
odčerpávať peniaze z rozpočtu pre spoločnosť z pofiderným pozadím.  Spoločníci firmy 
nielenže vlastnia iné firmy s dlžobami voči štátu alebo v likvidácií, ale aj ich vetvy siahajú až do 
Maďarska, kde končí väčšina slovenských depeháčkarov. Spoločnosť FIN.M.O.S. mala 
hospodársky výsledok po zdanení v  r.2018 stratu 96.000, rok 2019 strata 338.000, rok 2020 
strata 347.000 a rok 2021 strata neuveriteľných 704.000 eur. Táto spoločnosť nikdy neplatila 
dane, a my nakupujeme ich akcie? 
Páni poslanci, dokedy budete svojim hlasovaním legitimizovať tento podvod na občanov. 
Medzi poslancami sú kandidáti na budúcich primátorov, p. Dufinec, p. Sotáková, p. Sibal. 
Dokedy budete svojim hlasovaním každoročne okrádať mestský rozpočet o necelých 600 000 
€ pre túto stratovú spoločnosť? Ak sa to raz dokáže, v podstate takto legitimizujete tento 
podvod a možno aj trestnú činnosť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, ide o absolútne nepochopenie, ale to robíte už viac rokov na každom 
zastupiteľstve. Stále sa trpezlivo vám to snažím vysvetliť, ale vy napriek tomu, stále podsúvate 
verejnosti (prepáčte) svoje nezmysly. Mesto Michalovce vstúpilo do spoločnosti FIN M.O.S. 
tak, ako do mnohých iných. Túto spoločnosť tvorí väčšie množstvo samospráv. Siete verejných 
osvetlení sú vo vlastníctve spoločnosti FIN M.O.S, ktorá ich vybudovala na vlastné náklady 
a nákup akcií je splácaním nášho záväzku voči danej spoločnosti. Čo sa týka stratovosti, keďže 
spoločnosť investovala a investuje stále do ďalších svojich aktivít, jej majetok je veľký a to, že 
má záväzky voči finančným inštitúciám, to je to, čo vy nazývate obrovským prepadom. Mesto 
si len plní svoje záväzky voči spoločnosti, ktorá vybudovala sieť verejného osvetlenia a stále je 
to pre mesto výhodné, týka sa to aj platieb za el. energiu. 
 
Milan Potocký 
Podprogram – stravovanie seniorov – pred pár mesiacmi bolo obmedzené stavovanie seniorov 
v iných zariadeniach. Došlo k poklesu stravovania seniorov cca o polovicu. Kedy mesto plánuje 
obnoviť stravovanie pre seniorov vo všetkých zariadeniach? 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V úvode je potrebné povedať, že to nie je niečo nárokové. Mesto je a vždy bolo sociálne 
a preto vytvorilo aj túto službu. Výhodné stravovanie je poskytované v tzv. malometrážnych 
bytoch a v domove sociálneho zariadenia. V istom čase sa poskytovala strava aj na vybraných 
základných školách. V čase pandémie bol s tým problém a preto to bolo prerušené. 
V budúcnosti sa k tomu môžeme vrátiť, momentálne sa o tom neuvažuje. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Takúto službu poskytujú aj iné mestá. Mali by sme sa k tomu vrátiť, záujem o to bol. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Diskusia o stravovaní tu už bola. Vtedy tu bolo deklarované, že to bude od začiatku školského 
roka. Teraz sa to opäť mení. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
O akú sumu sa jedná, ak by sme chceli dotovať obedy pre seniorov na troch základných 
školách? 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Aby sme udržali súčasné stravovanie v nezmenených cenových reláciách je potrebných 16 000 
€, ak by sme spustili stravovanie aj na školách položka by sa navýšila o cca 25 000 €. 
 
Radovan Geci 
Sú mestá ako sú Šahy, Hriňová, ktoré vypovedali zmluvu firme FIN M.O.S. z dôvodu 
nevýhodnosti tejto zmluvy. 
Ak splatíme záväzky voči tejto spoločnosti, budeme vlastníkmi verejného osvetlenia? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Spomínané mestá splatili svoje záväzky a či sú dnes s tým spokojné, ťažko povedať. Aj mesto 
Michalovce má v budúcnosti takúto možnosť a v tom prípade sa staneme vlastníkom 
verejného osvetlenia. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Je smutné, že strava dôchodcom je obmedzovaná. Pre dôchodcov 26 tis. sa nevie nájsť a pre 
TaZS mesta budeme navyšovať rozpočet 100 tis. €. Takéto gazdovanie sa mi nepáči. Neviem 
sa dočkať, aby už boli voľby a došlo k výmene zastupiteľstva a  vedenia mesta. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
O našich seniorov je postarané dobre. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Dobre som pochopil ide o navýšenie o 8000 €? 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Ide o navýšenie stravovania na základných školách. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, zástupca primátora 
Som za, aby sa stravovanie pre seniorov vrátilo aj na základné školy, ale potrebujeme si všetci 
uvedomiť, že pandémia ešte neskončila. 
Čo sa týka FIN M.O.S.-u, v tomto období  je to pre mesto výhodné. Vďaka tomu, že máme 
dobré zmluvy, mesto je schopné ako tak svietiť. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Je potrebné hľadať spôsoby ako sa to dá a nie vyhovárať sa. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán Dufinec, tieto slová povedzte seniorom. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Mesto Michalovce je známe, že nesvieti, že žijeme v tme. Na tehelnom poli sa nesvieti vôbec. 
Po 24,00 hod. sa vypína svetlo, neviem prečo. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nie sme jediné mesto, čo k tomu pristúpilo. Zase podsúvate verejnosti, že na tehelnom poli sa 
nesvieti a na vine je mesto. Túto situáciu podcenil developer, čo je teraz problematické 
naprávať. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, zástupca primátora 
Nesúhlasím s vašim názorom, ak by tu nebola spoločnosť FIN M.O.S., tak nesvietime ani toľko. 
Povedal som, že dokážeme svietiť ako tak, v súvislosti s tým, čo sa deje na Slovensku a vo svete 
s cenami energií. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Ako tak svietiť – vaše je vyjadrenie je doslovné. Svieti každá druhá-tretia lampa. V tomto 
zastupiteľstve bola minimálne dvakrát zamietnutá možnosť, aby tu prišla spoločnosť FIN 
M.O.S. prezentovať informatívnu správu ako sa hospodári, ako je na tom mesto Michalovce 
v tomto vzťahu. A toto neustále vytvára domnienky a pochybnosti, či to výhodné je alebo nie 
je. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Za každú cenu chcete niečo nájsť, podsúvate tu verejnosti, že svieti každé druhé svetlo. Verím, 
že Michalovčania vidia ako sa svieti. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec – fakt. poznámka 
Pokiaľ viem, takmer celé zastupiteľstvo sa dožadovalo, aby tu prišli zástupcovia FIN M.O.S.-u, 
nie je pravda, že sme hlasovali proti tomu. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Na projekt rekonštrukcia parku Kerta mesto prijalo fin. prostriedky vo výške 76 411 € podľa 
schválenej žiadosti. Prosím o špecifikáciu. 
K osvetleniu – stále sa tu len vyhovárate pán primátor. Problém so svietením máme roky. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Monitorovacia správa hovorí o skutočnom príjme, ktorý bol pripísaný na účet mesta 
k 30.6.2022. Keďže bola zaslaná žiadosť za isté práce, na základe žiadosti prišlo toľko peňazí. 
Za ďalšie zrealizované práce, budú zaslané ďalšie žiadosti o fin. prostriedky, ktoré sú 
poskytované mestu postupne. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Príspevok na skládkovanie odpadu bol vo výške 442 454 €. Osobne si myslím, že toľko by nás 
to nestálo, keby sme mali svoju skládku. Kedy je predpoklad dokončenia kazety, aby sme tieto 
fin. prostriedky dokázali ušetriť? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Celé je to v procese. Kúpili sa pozemky, spracovala sa projektová dokumentácia, nasledovať 
bude výber dodávateľa a stavebných prác a potom bude zadanie pre realizáciu. Teraz presný 
termín je ťažko povedať. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Reakcia na pána poslanca Sibala. Má pravdu, čiastka na vývoz odpadu je vysoká. Skládku 
Žabany je potrebné urýchlene dokončiť. 
Mám otázku, nemajú TaZS kapacitu vlastných vozidiel na vývoz odpadu? Platiť externú firmu 
je drahé. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vyčíslenie  p. Sibala je potrebné brať s rezervou. Vozenie odpadu TaZS tiež nie je zadarmo. 
Reálne číslo by bolo iné. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Momentálne TaZS nedisponujú vozidlami na odvoz odpadu na skládku Syrník. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Uvádzané sumy boli len za polrok. Za rok sa blížime k miliónu. Poslanci to nechcú vidieť. Je 
potrebné zakúpiť auto a voziť si odpad vlastným autom a nie cez externé firmy. Žabany sú 
zanedbané. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nič nie je zanedbané. Postupovali sme tak, ako sme mali a mohli. Externé služby sú v tomto 
čase potrené. Nie je možné to riešiť kúpou jedného auta, to by problém nevyriešilo. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2022. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
 

BOD č.15 
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice  
- Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Predkladáme vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2022. Spoločnosť 
dosiahla v I. polroku celkový prebytok vo výške 65 670 €. 
V krátkosti oboznámil s ďalšími dosiahnutými výsledkami. 
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Minulé zastupiteľstvo som prízvukoval, respektíve upozorňoval na problém so zverejňovaním 
dokumentov, objednávok, faktúr či zmlúv na webovom sídle TaZS. Informácie sú 
nepriehľadné, portál je v zlom stave. Prešli mesiace a vedenie mesta s portálom neurobilo nič. 
Naďalej nie je možné sa dopracovať ku komplexným či podrobným informáciám. 
Toto správanie vo mne navodzuje pocit, že je to úmyselné za účelom skrývať podrobnosti o 
finančných operáciách či zahmlievať nákupy, respektíve pravé skutočné plnenia fakturácií. 

V bode 6.2.0 Správa a údržba verejnej zelene píšete o AKEJSI KOMPLEXNEJ 
STAROSTLIVOSTI, len mám pocit že mimo kosenia technické služby nič iné so zeleňou nerobia. 
Na jar sme všetci občania mohli vidieť obrovské kvetinové záhony v podobe divokých púpav 
obsiatych po celom meste a na neskorú jar zasa mesto sfialovelo do farieb divokej levandule. 
Príroda tentokrát prevzala prácu namiesto technických. Tie sa podľa rozpisu roky rokúce 
starajú o tie iste záhony v počte 9. 
Mesto Michalovce zoškaredilo, zošedivelo, zostarlo, potrebujeme okamžite program na 
skrášlenie životného prostredia v podobe rozsiahlych kvetinových záhonov, program na 
zavlažovanie pozemkov, program na živé ploty a stromové aleje. To všetko v meste chýba a 
obávam sa, že bez útvaru hlavného architekta a hlavného záhradníka toto nikdy technické 
nezvládnu. 

V bode 6.4.0 verejné osvetlenie uvádzate bežné výdavky na rok 2022 už 346.000 eur, 
pričom minulý rok 2021 sme boli na hodnote 243.000 eur, čo predstavuje nárast 42% za jediný 
rok. Uvádzate, že počet svetelných bodov 3950 sa nezmenil. Mám to teda chápať, že aj rozdiel 



23 
 

medzi nákupom energie medzi rokom 2021 a 2022 sa zmenil o 42%. Rád by som k tomuto 
bodu dostal vysvetlenie. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Zverejňovanie prebieha bez problémov, môžete prísť k nám a presvedčiť sa o tom. O zeleň 
v meste sa staráme, robila sa aj doplnková výsadba stromov, kríkov, na kruhových 
križovatkách atď.  Vzhľadom k tomu, že je enormné sucho, niektorá zeleň vyschla. V jeseni 
budeme robiť ďalšiu náhradnú výsadbu. Čo sa týka el. energie odpovieme vám písomne. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Nemám potrebu chodiť k vám. Vy máte zverejňovať veci na svojom webovom sídle. 
Vyhovárate sa na sucho, nevidím, že by ste zapájali zemné chráničky na komplexný systém 
zavlažovania. Teraz sa robí Kostolné námestie, tiež tam nie je žiadna chránička na budúce 
zavlažovanie. Robíme tam ostrovčeky, ktoré sú pripravené na zahynutie. Nie je tam 
zavlažovanie. Pred rokom bolo 9 záhonov a teraz je tiež 9 záhonov, o akej výsadbe hovoríte? 
Nerozumiem tomu. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
V materiáli mi chýbajú investície, nákup strojov na uľahčenie si práce. Rozpočet na dopravu je 
už praktický vyčerpaný. Neuvažujete o nejakých investíciách? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Najhoršia je situácia v kategórii zametáče. Zišlo by sa prerobiť, vyčistiť cisterny. Ďakujeme 
mestu za nákup 2 ks multikár, ktoré sú využívané aj na zvlhčovanie ovzdušia. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Ako môžeme mať na investície, keď už len pri odpadovom hospodárstve sa nám strácajú 
státisíce? Idú navnivoč iným firmám. Mohli slúžiť na zveľaďovanie majetku. V TaZS sa 
hospodári veľmi zle, v neprospech občanov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Peniaze sa nestrácajú, bolo jasne povedané kde išli a prečo. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Aj v okolí nášho bloku (ale neskoro) boli vysadené kríky a stromčeky. Polovica vyschla. TaZS 
nemajú techniku na polievanie. Už pri rekonštrukcii námestia sa uvažovalo so zavlažovacím 
systémom, ale nezrealizovalo sa to. Nezrealizovalo sa to ani pri rekonštrukcii parku Kerta. 
Tretina stromčekov vyschla. Vynaložené prostriedky sa minuli účinkom. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Budem sa pýtať na proces rozširovania skládky Žabany. Bola tu vymenovaná komisia, boli tu 
zástupcovia okresu a životného prostredia, cca 2 roky pred Covidom ak nie viac. Bol tam 
dohodnutý určitý postup, že pôjdeme do rozširovania, kde podmienkou je zakúpenie 
technológie do triedičky. Kde sme sa za ten čas pohli? Čakáme stále na výzvu? Alebo sa 
pripravujeme v tak strategickej veci, že pôjdeme do tohto projektu hoci aj samostatne, za cenu 
úverového zaťaženia? Toto je oblasť, kde sa to doslova pýta. Kde sme momentálne?  
Na str. 15 – správa mestskej športovej haly, kde je aj krízové centrum, koordinačné práce atď. 
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Všetky tieto náklady idú na vrub mesta, alebo to bude refundované Ministerstvom vnútra SR? 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
V súčasnosti spolupracujeme s inšpekciou životného prostredia, ktorá je správnym orgánom 
pri stavebnom povolení. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Sme členmi združenia organizácie verejných prác, tak problematika triedenia odpadov pred 
uskladnením na skládku sa týka v podstatne všetkých miest a obcí v rámci Slovenska. Aj z našej 
iniciatívy bolo vyvolané stretnutie s pánom ministrom, kde sme upozorňovali na zdĺhavý 
legislatívny proces a nie je to z viny miest a obcí, kde je obťažné naplniť literu zákona, že 
k 1.1.2023 sa bude môcť uskutočniť dotrieďovanie odpadu. Pán minister prisľúbil pomoc a 
naznačil, že môže dôjsť aj k posunu termínu. Nie je doriešená ani položka kto bude odpad 
spaľovať. 
Náklady súvisiace so športovou halou – krízové centrum, TaZS žiadajú o 100 % refundáciu 
nákladov. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
Vážené mestské zastupiteľstvo, pri odpadovom hospodárstve, chcem vyzdvihnúť jednu vec. 
Mesto dokáže zhodnotiť vo vlastnej réžii 844 ton bio odpadu, čo nie je málo. To je odpad, ktorý 
by ináč končil na okraji cesty. Čo sa týka investícií, ako tu bolo navrhované, bio odpad sa 
používa len na terénne úpravy verejných priestranstiev. Chýba nám jedno vybavenie a to 
špeciálne sito, kde by sa bio odpad mohol zhodnotiť a predávať ako kompost. Je to reálne 
v budúcnosti. Jedná z investícií by mohla ísť tým smerom. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Likvidácia odpadu skládkovaním sa v budúcnosti bude znižovať. Nie je to cesta do budúcnosti. 
 
PhDr. Ing.  Mirko Gejguš,PhD. 
Pri tomto bode, by som chcel upozorniť, na havarijný stav komunikácie Ul. Prof. Hlaváča. 
Oceňujem, že prebehla rekonštrukcia vnútro blokových priestorov a Ul. Kuzmányho. 
V nasledujúcom volebnom období je plánovaná zmena dopravného napojenia a aj statickej 
dopravy v uvedenej lokalite. Pokiaľ k tomu dôjde, je potrebné najprv odstrániť havarijný stav. 
Chcem týmto požiadať správcu komunikácie a vedenie mesta o prevedenie nutných lokálnych 
opráv časti komunikácie na Ul. Prof. Hlaváča. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
K danej lokalite je potrebné pristúpiť komplexnejšie, ale súhlasím s vami, že minimálne 
havarijné stavy je potrebné odstrániť, čo TaZS aj robia. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Ako to vyzerá s odpadkovými košmi na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad pri bytových 
domoch na sídliskách? 
Ste spokojný v akom stave sú v súčasnosti TaZS mesta Michalovce po vašich 12 rokoch? 
 
 
 



25 
 

Ing. Július Oleár, riaditeľ  TaZS  
Nádoby sú zabezpečené, ich rozmiestnenie bude až vtedy, keď bude komplet celá linka 
pojazdná na spracovanie kuchynského odpadu. Čo sa týka projektu boli sme úspešný, 
momentálne prebieha verejné obstarávanie. 
Nie som spokojný, stále sa dá urobiť viac, ten kto by odpovedal kladne, by klamal. Vždy je čo 
vylepšovať. Celkovo, že fungujeme 12 rokov, tiež to  o niečom hovorí. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt.  poznámka 
Reakcia na poslanca Eľka – nepochopil si moju poznámku na – preprava odpadu externou 
firmou, už za tieto peniaze mohlo byť zadovážené auto na prepravu a bolo by aj na tvoju 
investíciu. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Vyhodnotenie rozpočtu  TaZS mesta Michalovce za 1. polrok  2022. 

 
                                                                          Z: Ing. Július Oleár 
                                                                           T: august  2022 
 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 17  poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 4 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č.16 
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice  
-  Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
Rozpočet príjmov a výdavkov bol v I. polroku 2022 oproti schválenému rozpočtu celkovo 
upravený vo výške 123 723,50 € (tabuľka č. 1 a 5, stĺpec Úprava rozpočtu v €), na základe 
schváleného návrhu na zmenu rozpočtu a na základe interných rozpočtových opatrení. Po 
zmenách bol rozpočet upravený na sumu 929 723,50 €. 
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Celkové príjmy k 30.06.2022 boli dosiahnuté vo výške 481 378,94 € čo predstavuje 51,78 %-
né plnenie  rozpočtu. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 445 596,12 € 
a príjmy z finančných operácií vo výške 35 782,82. 
Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 454 672,15 €, čo je 48,90 %-né plnenie rozpočtu. 
Skutočnosť rozpočtu celkom po zapojení finančných operácií  bola vo výške  26 706,79 €, čo je 
v súlade s hodnotou finančných prostriedkov evidovaných na bankovom účte a hotovosťou 
v pokladniciach MsKS k 30.06.2022. Podrobnejšie viď. materiál. 

 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Zastavím sa pri správe budovy Poliklinika. Roky ako poslanec upozorňujem na nezmyselnosť s 
hospodárením pri správe tejto budovy a fakt, že túto lukratívnu budovu nemá čo kultúrne 
stredisko prevádzkovať. Podľa uvedených údajov je podnikateľská efektivita na žalostnom 
stave. 
Skúsme si rozpísať príklad. Uvádzate, že za príjem z priestorov polikliniky získavate ročne 
54.000 €, no nákladová položka energie, teda vodné, stočné, elektrina, plyn, teplo a údržba 
Vás stojí 47 000 €,  čo predstavuje skoro 90 % obratu. To myslíte vážne? Lukratívna budova v 
totálnom centre mesta, a ledva robí na energie?  
Budova okamžite potrebuje komplexnú obnovu. Vymeniť a preinvestovať na nej treba 
prakticky úplne všetko. Nerozumiem ako je možné, že ste sa nezapojili do žiadnej výzvy na 
energetické zhodnotenie budovy, respektíve jej celkovú úpravu so zaobstaraním všetkých 
dostupných technológií pre výrobu energií, ako sú solárne panely pre výrobu teplej vody, 
tepelné čerpadlá, fotovoltiku pre získavanie elektriny. Na všetko existujú externé zdroje a vy 
ako prevádzkovateľ na to nič. Len čakáte a počítate čísla. 
Plochá strecha so stovkami metrov štvorcových ideálnych na osadzovanie fotovoltiky a 
namiesto jej zapratania do posledného metra, len žiadate zastupiteľstvo za zastupiteľstvom o 
navyšovanie platieb za energie. Ale neurobíte pre zabezpečenie si vlastnej energie nič. Každé 
zastupiteľstvo len nariekanie na zvyšovanie energie. 
V programe poslaneckého klubu Nové Michalovce sa komplexná obnova tejto budovy 
nachádza medzi najvyššími prioritami. 
 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Teoreticky je možné, aby správcom bol niekto iný. Správa bola zverená MsKS  aj preto, že je 
najbližšie k tomuto objektu, jednoduchšie sa to spravuje. Čo sa týka príjmov z nájmov, tam sú 
zdravotníci, lekári, ambulancie. Najbližšie, keď budeme hovoriť o miestnych poplatkoch 
a prenájmoch, dajú sa zvýšiť poplatky, ale už aj tak veľa lekárov z budovy odišlo a bude 
potrebné zvážiť, čo s týmto objektom ďalej. 
Čo sa týka výziev, tento objekt nemôže byť zaradený medzi objekty, kde sa uchádza o externé 
zdroje, pretože na väčšinu výziev sa vzťahuje jedna z podmienok, že môžete ho využívať len 
pre vlastné potreby, pre potreby verejnej správy. 
Pri ďalšom projekte, bola podmienka na využívanie priestorov konkrétnymi odbornými 
lekármi (napr. pediater) ,  čo sa nám napriek snahe nepodarilo. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Nehovoril som o zvyšovaní nájomného, narážal som na obrovský objekt, ktorý je málo 
obsadený. 
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Prečo neinvestujeme do výroby vlastných energií? Je tam obrovská strešná plocha. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To by sa dalo hovoriť o každom jednom objekte. Stále sme za to, že ak je tu možnosť využívať 
externé zdroje, je to ďaleko rozumnejšie. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
 Vraciame sa do starých koľají, blížime sa k jednému miliónu EUR. Stále sa nič nezmenilo, stále 
sú tu halogénové trubice. Bol tu spomínaný energetický audit, máme nejaké výsledky? Aká je 
súčasná percentuálna vyťaženosť polikliniky? 
Posledný rok a pol, pani riaditeľka nechodí na zasadnutia kultúrnej komisie, je vo funkcii cca 
25 rokov. Ste spokojná so stavom kultúry a MsKS? 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Čo sa týka výmeny halogénových trubíc, nie je to také jednoduché, nejde len o výmenu 
trubice, sú potrebné k tomu ďalšie veci a všetko stojí nemalé financie. Výsledky energetického 
auditu sú, a sú k dispozícii k nahliadnutiu. 
Čo sa týka mojej práce, hovoria o tom výsledky a uskutočnené akcie a ľudia. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 
Majetková komisia, sa zaoberá na každom svojom rokovaní prehľadom neobsadených 
priestorov a robí analýzu. K 15.7.2022 je na poliklinike voľných 5 priestorov. Na 1. poschodí je 
rezervovaný jeden priestor napr. pre pediatra. Ďalej sú 2 priestory v suteréne a dva priestory 
na druhom poschodí. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Aké sú dôvody pri odchode nájomníkov? Chcem počuť pani riaditeľka vaše hodnotenie a nie 
ľudí. Ako vy vnímate kultúru a či ste spokojná s jej stavom. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Takúto otázku ste položili aj pánu riaditeľovi TaZS, mohli by ste ju položiť aj mne, alebo my 
vám. Dôležité je, ako to vnímajú obyvatelia, ako sa vyjadrujú v príslušnom čase. 
Predpokladám, že vy ste nespokojný, ale mnohí sú spokojní.  
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č.17 
Návrh na  zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice  
-  Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
V súvislosti s enormným nárastom cien za energie, materiál, služby a na základe platnej 
dohody ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o poskytnutí odmien zamestnancom, MsKS na 
základe týchto skutočností predkladá návrh na ďalšiu zmenu rozpočtu na rok 2022, kde 
dochádza ku zmene jednotlivých kategórií a položiek rozpočtu.  
Na základe vyššie uvedených skutočnosti požadujeme zvýšenie príspevku od zriaďovateľa vo 

výške 40 000,00 €.  

 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Filip Kaľavský 
Čo ste robili posledných 25 rokov na znížení energetickej záťaže v budove Polikliniky a MsKS? 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
Bolo vám na to už odpovedané. 
 
Radovan Geci 
V mojom poslednom vystúpení som kritizoval vedenie mesta ako aj vedenie MsKS, že neurobili 
za 16 rokov nič pre získavanie energií. Mesto vlastní budovy s plochými strechami, akou je aj 
poliklinika a strechy sú prázdne. 
Znova žiadate v tomto rozpočte navýšenie položky energie o ďalších 10 000 Eur. Dokedy? 
Každé jedno zastupiteľstvo budeme donekonečna navyšovať bez finančného krytia? Sledujete 
burzu? Sledujete správy? Viete, že sa ceny energií na burze momentálne zvýšili o 2000% za 
jediný rok? Mám od Vás očakávať o rok požiadavku na energie o 2000% ? Alebo sa konečne 
rozhýbeme. 
Poslanecký klub Nové Michalovce akútne odporúča, aby sa mesto  venovalo a urýchlene 
spustilo projekt na zhotovenie vlastných energetických zdrojov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Investície vytvára mesto, kritiku beriem na seba. Ploché strechy aj keď vytvárajú isté 
podmienky na umiestnenie solárnych panelov, neznamená, že sú všeliekom. Stále tu o tom 
hovoríte, možno to zníži cenu energie, ale nárast nie je spôsobený, že my sme niečo zanedbali, 
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jednoducho je tu celosvetový trend nárastu cien energií. Doteraz nebolo vhodné investovať 
do toho vlastné zdroje. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Každý občan sa snaží znižovať energetickú záťaž tým, že si vymení aspoň žiarovky za ledky. Vy 
ste to neurobili. Dáte návrh na zmenu rozpočtu. 
 
Radovan Geci 
Doplním kolegu Kaľavského, každý kto vidí nárast cien energie, okamžite rieši svoju domácu 
situáciu, snaží sa vyrobiť energetický zdroj, snaží sa hľadať riešenia. Mesto Michalovce spí. 
Návrh nepodporím. 
 
Radovan Geci 
Myslíte si pán poslanec naozaj, že každý občan si dáva solárne panely? To nie je zadarmo, to 
tiež niečo stojí. Čo to podsúvate verejnosti? 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
Strecha Polikliniky je obsadená mobilnými operátormi, tým pádom tam nie je možné 
inštalovať solárne panely. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán primátor vaše argumenty neobstoja. Sú iracionálne, nie sú hospodársky relevantné. 
Negujete logiku a sedliacky rozum. Mesto má byť podnikateľským subjektom. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Odpovedal som racionálne a zrozumiteľne. 
 
Mgr. Ján Várady 
Už niekoľko rokom som tu upozorňoval jednak na verejné osvetlenie, kde sa dá ušetriť 
ledkovou technológiou. Sú nové moderné technológie, je potrebné to sledovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, všetko sa dá, ale nie je to zadarmo. Je potrebné si ale uvedomiť, že ledková technológia 
je na úplne iný systém. Tam nestačí prísť a vymeniť žiarovku. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Najekonomickejším postupom pre samosprávu, je uchádzať sa o granty vyhlásené hlavne 
ministerstvom hospodárstva, ohľadom zvýšenia efektívnosti prevádzky, znížením nákladov. 
Vedúca IaG by mohla o tom porozprávať, aby sme dali diskusiu na správnu mieru. 
Najekonomickejším postupom je zabezpečiť iba dofinancovanie vo výške 5-10 %. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Už pri predchádzajúcom bode sa tu spomínalo, že základnou podmienkou na grant je, že 
objekt pri prípadnej rekonštrukcii nesmie byť využívaný na komerčné účely. Naše MsKS 
prenajíma priestory. 
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Radovan Geci – fakt. poznámka 
Ak energia stojí cca 60 €, návratnosť fotovoltiky   je 10 rokov. Ak sa cena energii zvýši na 120 
€, je návratnosť 5 rokov. Dnes je na burze cena 600-700 €. Návratnosť aj pri úverovom zaťažení 
je fantastická. Eurofondy sú výborné, ale museli by rýchlo fungovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
O investíciách sa rozhoduje v týchto priestoroch. Zatiaľ toto nebolo témou dňa. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2022 takto: 
 
Bežné príjmy sa zvyšujú zo sumy 929 723,50 € na sumu 959 723,50 €  
         zvýšenie o 30 000,00 €  
  - z toho transfer od zriaďovateľa sa zvyšuje zo sumy 345 000,00 € na sumu 385 00,00 €  
         zvýšenie o 40 000,00 €   
Bežné výdavky sa zvyšujú zo sumy 929 723,50 na sumu 959 723,50 € 
         zvýšenie o 30 000,00 €  
 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 19  poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č.18 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022   
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 

Po vyhodnotení čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov  v prvom polroku 2022 ,  vyhlásení 
mimoriadnej situácii v súvislosti s  hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorú vyhlásila od 26. 2. 2022 Vláda SR a rastúcim 
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cenám pohonných hmôt a materiálov, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce  
predkladajú návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022.  

     Po prehodnotení plnenia príjmových položiek rozpočtu za uplynulý polrok ,  vplyvu nových 
skutočností spojených s vojnovým konfliktom na Ukrajine a očakávaných príjmových plnení, 
navrhujeme v položkách ekonomickej klasifikácie príjmov tieto zmeny: 

a) zvýšenie rozpočtovaných vlastných príjmov hlavnej činnosti o sumu 40 100 EUR, na 
základe vyhodnotenia skutočného plnenia  k 30. 6. 2022 a očakávaných príjmov 
podľa jednotlivých činností,   

b) zvýšenie rozpočtovaných príjmov  podnikateľskej činnosti o sumu 33 590 EUR,  
na základe vyhodnotenia skutočného plnenia  za prvý polrok  a očakávanej 
skutočnosti podľa jednotlivých činností,   

c) zvýšenie výšky bežného transferu (príspevku)  o 100 000 EUR, 

d) zapojenie transferu zo štátneho rozpočtu (dotácie) vo výške  2 564 EUR do príjmov 
za povinné testovanie zamestnancov na koronavírus , ktorý nám na základe žiadosti 
o preplatenie nákladov uhradilo Ministerstvo hospodárstva SR , 

e) zapojenie grantu z Nadácie Pontis vo výške 380 EUR do príjmov, v rámci 
dobrovoľníckej aktivity  za projekt „Nový náter – nová tvár“. 

Do rozpočtu príjmových finančných operácii zaradzujeme príjem za čerpanie vytvorenej 
rezervy na monitorovanie skládky Žabany - 1. etapa vo výške  30 183 EUR,  prevedený z účtu 
Ministerstva životného prostredia SR.   
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Prepáčte mi, že donekonečna omieľame tu istú tému energie, ale bohužiaľ v každom bode ako 
aj v tomto žiadate navýšenie rozpočtu na energie. 
  
Ešte horšie ako MsKS sú na tom s energiami technické služby. Technické služby ako vieme 
prevádzkujú tie najvýznamnejšie budovy mesta, alebo zariadenia, ktoré majú tú najväčšiu 
energetickú spotrebu. 
Verejné osvetlenie spotrebuje 430 000 kWh za rok, a to sa bavíme o tom, že žijeme v tme. 
Mesto Michalovce je mestom tmy. Dokonca od nedávna ako som už spomínal ste začali 
vypínať úplne osvetlenie po 24 hodine. Nedávno som sa vrátil z dovolenky z Chorvátska, 
precestoval som 1000 kilometrov cestou prešiel cez stovky miest a dedín a hádajte, ktoré prvé 
a jediné v noci nesvieti a uvítalo ma do totálnej tmy? Áno mesto Michalovce. A prečo? No lebo 
jediné riešenie na zvyšovanie cien elektriny je vypnúť spotrebič, alebo opýtať od dojnej kravy 
menom mestský rozpočet viac peňazí. 
Materské škôlky, základne školy, Zimný štadión, Futbalový štadión, či ostatné športoviská, 
alebo čoskoro otvorená plaváreň čoraz viac spotrebúvajú elektrickú energiu. Ako sa chcete 
popasovať s nárastom cien energií? Napíšete zopár riadkov na A4 a požiadate dojnú kravu o 
peniaze? 
Materské škôlky a školy majú tisíce a tisíce metrov štvorcových strešných priestorov na 
umiestnenie technológie panelov a mesto za 16 rokov do dnešného dňa neurobilo nič. 
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Toto nekonečné navyšovanie rozpočtu technických musíme raz a navždy zastaviť. Tak ako 
MsKS aj technické služby dokiaľ nezačnú investovať do technológií na získavanie vlastnej 
energie nemôžem podporiť túto zmenu rozpočtu. 
Energetická postupná sebestačnosť a nezávislosť mesta je najzakladanejším bodom programu 
klubu Nové Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Už sme tu o tom hovorili niekoľkokrát, mesto sa môže uchádzať o granty na objekty, ktoré nie 
sú využívané na komerčné účely. 
Pán poslanec vystupujete tak, ako keby sa len v Michalovciach zvyšovali ceny energií, je to 
celoeurópsky problém. Podsúvate verejnosti, že len v Michalovciach je problém, a že my nič 
nerobíme. Ceny išli raketovo hore a my na to musíme reagovať spôsobmi, ktoré máme 
k dispozícií. V podmienkach samosprávy okamžitá investícia nie je možná. Sú tu procesy, ktoré 
tomu musia predchádzať. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Podporujem p. Geciho. Školy nie sú zárobkovo činné. Pri projektoch a bolo ich dosť na školách, 
sa mohlo pamätať na tieto veci a dať si podmienku. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, obyčajne je to tak, že ten kto vyhlási výzvu, ten určuje podmienky, nie naopak. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Opäť pán primátor zavádzate. Odvádzate debatu k externým zdrojom. Sám vidíte, že vnútorné 
zdroje sa vedia nájsť. Na navyšovanie rozpočtu máte. Má to logiku? Počúvate sa ? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Asi vy nepočúvate, reagoval som na poslancov a nie na to, čo vy by ste chceli počuť. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Pán primátor, hovoril som o tom, že keď som si študoval web stránky iných miest z iných 
štátov, tak sa tam predbiehajú s informáciami, akú energetickú sebestačnosť mesto už 
dosiahlo, napr. 17, 23, 30 percent. Na našej web stránke svieti jedna veľká nula. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Je možné, že tu zaostávame voči napr. niektorým americkým mestám alebo európskym 
mestám, ale na Slovensku sa tento proces ešte len rozbieha. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
- K výdavkovej časti – bod b) – zvýšenie výdavkov v sume 60 tis. € na humanitárnu pomoc. 

Prečo sa táto suma dáva do rozpočtu, keď to okresný úrad prepláca? 
- Predošlé výdavky boli  okresným úradom preplatené? 
- Veľké zvýšenie výdavkov na prepravu – odvoz stavebného odpadu. Suma bola elektronicky 

vysúťažená. Ak je suma vysúťažená, nemala by sa meniť. Ide o 57 tis. €, čo nie je málo. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu cez okresný úrad sa zabezpečuje cez zriaďovateľa. 
Preto je ta zmena rozpočtu. 
Prvá platba prišla za mesiac február 2022, kedy konflikt začal. 
TaZS v zmene rozpočtu nepožadujú žiadne navýšenie na odvoz odpadu. Nerozumiem vám. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Chcem vniesť svetlo na také jednoduché argumentovanie pána Geciho ohľadom využitia 
alternatívnych zdrojov energie. Fotovoltika nie je všeliekom. Fotovoltické panely vyrábajú 
energiu viac ako 12 hodín. Školy, škôlky, úrady majú pracovnú dobu maximálne 8 hodín. 
Fotovoltika je návratná pre viaczmennú výrobu, pre hotely, prevádzky, ktoré sú otvorené viac 
ako 12 hodín. Nie je návratná pre krátkodobé využitie, vyrobenú energiu v súčasnosti nevieme 
uskladniť. 
 
JUDr. Ing. Sibal 
Str. 2 – dole -text: zvýšenie výdavkov  za prepravu  objemného odpadu a drobného stavebného 
odpadu na externú skládku  o sumu  57 248 EUR. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ 
Nejde o sumu navyšovania ale zdroj financovania. 
 
 
Radovan Geci 
Reakcia na poslanca Gejguša. Nerozprával som iba o tejto technológii. Poukazoval som na to, 
že pri materských školách mali byť už hlbinné čerpadlá. Efektivita takýchto vecí je 4,5 násobku. 
Fotovaltika môže pokrývať nejakú časť. Máme batériové sety, ktoré dokážu energiu udržiavať, 
virtuálne batérie atď. Oprávnenými nákladmi je aj zabezpečenie zariadení na prípravu teplej 
vody, je aj zariadenie na získavanie na tvorbu tejto energie. Nevyužiť 95 % z externých zdrojov 
pri renovácii materských škôl a ďalších budov je neefektívne. Alternatívnych doplnkových 
zdrojov máme kopec. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán Oleár, dvakrát sa vás dopytovali, ani raz ste neodpovedali. Neodpovedali ste kvôli čomu 
je navýšenie. Odpovedáte do stratena. Vysvetlite prečo žiadate navýšenie. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Ešte raz vám vysvetlím. Navýšenie nie je na úkor mesta, ale z vlastných zdrojov vykryjeme 
spomínaných 57 tis. € na vývoz odpadu. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Pri nákladoch na el. energiu sa bavme o veľkých objektoch ako je zimný štadión a futbalový 
štadión. Strana SMER-SD ešte v roku 2009-2010 v biznise so solárnou energiou dokázala 
vytiahnuť na fiktívnych projektoch doslova milióny EUR. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, ste síce od veci, ale v poriadku. Ako vidíte nezneužívame to. Ak by sme náhodou 
išli touto cestou, hneď by ste povedali, že naháňame biznis. 
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PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Keďže tu bola obšírna diskusia o obnoviteľných zdrojov. Virtuálne batérie – to vôbec nie je 
o ekonomike, len to, že distribučná spoločnosť vám prebytky povolí ich uložiť do svojej siete. 
Hlbinné vrty minimálne 3 km sú neekonomické na tento účel pre malých odberateľov energií. 
Je to riešenie pre veľkokapacitné odbery, nie pre lokálnych odberateľov ako sú školy, škôlky  
a úrady. Možno pre nás sú riešením fototermické panely. Výroba teplej vody je riešením, do 
tohto by samospráva mohla investovať. 
 
MUDr. Dušan Goda  
Hovorí sa tu o dôvode – navýšenie cien pohonných hmôt. Za 57 tis. € je 28 600 litrov nafty. 
Viete koľko km sa za to najazdí? Dajte mi k tomu logické vysvetlenie. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Pán poslanec, tieto činnosti sa zabezpečujú na základe verejnej súťaže. V rámci súťaže vyhral 
ten, kto ponúkol najvýhodnejšiu ponuku. Konáme v zmysle zákona. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Podsúvate, že 28 tis. listrov nafty najazdilo jedno auto. Buďme objektívny, a povedzme si, či 
to je alebo nie je možné. 
Na pána Geciho – že jediným riešením mesta je vypínať svetlo, ale nebol to práve váš stranícky 
šéf, ktorý to odporúčal, že šetriť treba tak, že treba povypínať svetla? 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Ja som nespomínal jedno auto. Hovoril som o najazdených km. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  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 2022 takto: 
- bežné príjmy sa zvyšujú z 5 574 975 € na 5 751 609 €, zvýšenie o 176 634 € 

z toho: 
- navýšenie príspevku na hlavnú činnosť o 100 000 € 

- bežné výdavky sa zvyšujú z 5 573 991 € na 5 780 808 €, zvýšenie o 206 817 €  
- kapitálové príjmy sa nemenia 
- kapitálové výdavky sa nemenia 
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 30 183 € 
- finančné operácie výdavkové sa nemenia 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 18  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č.19 
Informatívna správa o prerokovaní prenájmu majetku, vecných bremien 
a iných majetkových záležitostí 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom 
Zasadnutie Komisie majetkovej sa uskutočnilo dňa 16.5.2022. 13.6.2022  25.7.2022. 
Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov, analýza 
neobsadených nebytových priestorov, vyhodnotenie súťaží na prenájom nebytových 
priestorov, žiadostí na prenájom pozemkov, vecné bremená a iné majetkové záležitosti. 
Stanoviská komisie boli prijaté na základe platného hlasovania a jeho výsledku v zmysle 
Štatútu komisie majetkovej. 
 
R o z p r a v a  
  
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
V bode 2.26 ide o pozemok pod stánkom na Ul. Moskovskej? 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Áno. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Bod 2.26 – pozemok pod predajným stánkom na Ul. Moskovskej. Hovoril som už aj na minulých 
zastupiteľstvách, že predaj takýchto pozemkov, nepovažujem za koncepčné riešenie do 
budúcna, aj s ohľadom na to, koľko takýchto stánkov po celom meste máme. Nepríde mi to 
rozumné. Ďaleko lepším riešením je ponechať pozemok v prenájme. Takýmto spôsobom 
rozbíjame  celistvosť parcely. Majetková komisia v tejto veci odporúča nepredať takýto 
pozemok. Netreba z tohto urobiť precedens. Treba postupovať tak, že jednoducho nebudeme 
predávať vytrhnuté pozemky pod predajnými stánkami, len preto, že niekto nechce platiť 
nájom a je to preňho rentabilnejšie. Pozerajme sa na to z pohľadu mesta a pre mesto toto nie 
je vhodné riešenie. Odporúčam poslancom, aby neschválili bod 2.26. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pri každej požiadavke je potrebné postupovať individuálne a posúdiť, či daný pozemok je 
z pohľadu mesta ešte využiteľný alebo nie. Iné využitie do budúcnosti v danom priestore je 
veľmi nepravdepodobné. 
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Ing. Martin Čornej – fakt. poznámka 
Výnimočne súhlasím s p. Kaplanom. Pri danom bode nebudem hlasovať. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Taktiež sa pripájam k poslancovi Kaplanovi. Nesúhlasím s predajom daného pozemku. Príjem 
z prenájmu bude mestu chýbať. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. Berie na vedomie:   

Správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.1    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na 
pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto 
Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 10 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. Marcelom Magurom, Mirka Nešporu 47,  071 
01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom 15 - novostavba“.  Inžinierske siete budú 
slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN 
p.č. 1838/250, 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 inžinierskych sietí technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor 
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti registra C-KN p.č. 1838/250, k.ú. 
Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí) 
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Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.2   zriadenie vecného bremena za účelom osadenia blokovej kioskovej trafostanice a uloženia VN 
a NN vedenia na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra C-KN p.č. 3036/1,  k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy osadenej 
trafostanice cca 15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia cca 37 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, spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 99 361 v rámci realizácie stavby: „Michalovce-TS22 Sídl-II-
úprava na DO“.  Trafostanica a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje 
k zvýšeniu kvality a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 trafostanice a uložených vedení 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. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.25) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.3   zriadenie vecného bremena za účelom osadenia blokovej kioskovej trafostanice a uloženia VN 
a NN vedenia na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra E-KN p.č. 3761,  k.ú. Stráňany, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, 
ktorého vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy osadenej trafostanice cca 
15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia cca 40 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, spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 365 99 361 v rámci realizácie stavby: „Michalovce-TS17 Konečná - úprava na DO“.  
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Trafostanica a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje k zvýšeniu kvality 
a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 
trafostanice a uložených vedení 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. 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.4   zriadenie vecného bremena za účelom osadenia blokovej kioskovej trafostanice a uloženia VN 
a NN vedenia na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra C-KN p.č. 682/1,   k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy osadenej 
trafostanice cca 15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia cca 35 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, spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 99 361 v rámci realizácie stavby: „Michalovce -TS4 Východ 
- úprava na DO“.  Trafostanica a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje 
k zvýšeniu kvality a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 trafostanice a uložených vedení 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. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.27) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.5  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej  
a elektrickej prípojky na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, 
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katastrálnom odbore, ako pozemky registra E-KN p.č. 9523, E-KN p.č. 9385  
a E-KN p.č. 9482,  evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto 
Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 18 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 SYTELI s.r.o., Duklianska 
7, 071 01 Michalovce, IČO: 36 173 975 v rámci realizácie stavby: „Prístavba a úprava 
administratívnej budovy“. Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie administratívnej budovy 
a priľahlého areálu žiadateľa, ktorý je postavený na parcelách registra „C“ katastra 
nehnuteľností, p.č. 1009, 1010/1, 1010/2, 1010/3 v 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 
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. 1009, 1010/1, 1010/2, 1010/3, k.ú. Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí). 

 
 
 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.28) 
za: 19  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
 

2.6   zriadenie vecného bremena za účelom osadenia blokovej kioskovej trafostanice a uloženia VN 
a NN vedenia na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemok registra C-KN p.č. 4353,  k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. 
Michalovce a pozemku registra E-KN p.č. 9471, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. 
Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy osadenej 
trafostanice cca 15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia 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 dané pozemky s investorom, spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 99 361 v rámci realizácie stavby:  „Michalovce -TS29 
Veterina - úprava na DO“.  Trafostanica a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, 
prispeje k zvýšeniu kvality a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 trafostanice a uložených vedení 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 profil. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.29) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.7  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, NN elektrickej prípojky na pozemkoch vedených 
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 
1702/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany a pozemku registra E-KN p.č. 9552/1, evidovanom 
na LV 6984, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke NN elektrickej 
prípojky cca 240 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 INVEST KM, s.r.o., Petra Jilemnického 914/20, 071 01 Michalovce, 
IČO: 47 375 043 v rámci realizácie stavby: „Obchodno – administratívna budova pavilón „C“„.  
Elektrická prípojka bude slúžiť pre napojenie administratívnej budovy žiadateľa, ktorá je 
postavená na parcele registra C-KN p.č. 1/11 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 
elektrickej prípojky technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), 
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu 
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti registra C-KN 
p.č. 1/11 v k.ú. Stráňany, uloženej elektrickej prípojky, alebo jej časti). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.30) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.8  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN 
elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 1021, evidovaný  na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 7,20 m, ktorá bude 
spresnená geometrickým plánom  s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v 
zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí s 
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právom vstupu a vjazdu na dané pozemky s investormi: Alenou Kovaľovou, Tomášom Kovaľom, 
Ľubicou Kovaľovou a Štefanom Kovaľom, Kpt. Nálepku 35, 071 01 Michalovce v rámci realizácie 
stavby: „Radová výstavba rodinných domov„.  Inžinierske siete budú slúžiť pre napájanie 
novostavieb radových rodinných domov  žiadateľov, ktoré  budú postavené na parcelách registra 
„C“ p.č. 4444/2, p.č. 4444/1 a p.č. 4455/2 v 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 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 nehnuteľností registra „C“ p.č. 
4444/2, p.č. 4444/1 a p.č. 4455/2 v k.ú. Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.31) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.9  zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom uloženia mikrotrubičkových multirúr do 
ktorých bude následne zafúknuté optické vlákno  na pozemkoch:  

 

P.č. Okres Obec Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                  
Číslo           

LV 

1 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9465/1 6438 

2 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 889/1 6438 

3 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 891/1 6438 

4 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 5373/6 5157 

5 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9467 6438 

6 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 974 6438 

7 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 1020/1 6438 

8 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 1021 6438 

9 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 1154/2 6438 

10 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4471/111 5157 

11 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4471/112 5157 

12 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4548/1 5157 

13 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4550 5157 

14 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4471/2 5157 

15 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9468 6438 

16 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9588/3 6438 

17 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 6389/1 6438 

18 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9491/1 6438 

19 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 6389/37 6438 

20 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 1644/3 5157 

21 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 5293 5157 

22 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 1518 5157 
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23 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 6387 6438 

24 Michalovce Michalovce 837431 - Topoľany E 9385 5843 

vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra „C“ 
a pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej 
dĺžke uložených mikrotrubičkových multirúr s  optickým káblom spolu cca 5 365 m, ktorá bude 
spresnená geometrickými plánmi 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 
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400 v rámci realizácie stavby: 
„Metropolitná optická sieť – 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 mikrotrubičkových multirúr 
s optickým káblom 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. Investor na vlastné náklady v rámci 
uloženia chráničiek do výkopov pridá jednu chráničku pre Mesto Michalovce s možnosťou využitia 
v rámci kamerového systému alebo iného využitia mesta v rozsahu lokalít požadovaných mestom. 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.32) 
za: 16  poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.10 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na 
pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra C-KN p.č. 1568/266, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je mesto 
Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu 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 inžinierskych sietí s 
právom vstupu a vjazdu  na daný pozemok s investorom, Andrejom Sabličom, Partizánska 
3054/83, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“.  Inžinierske 
siete budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele 
registra C-KN p.č. 560/1, 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 nehnuteľnosti C-KN p.č. 560/1, k.ú. Stráňany, uložených 
inžinierskych sietí, alebo ich častí). 
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Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.33) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.11 zriadenie vecného bremena na uloženú chráničku s optickým vedením na pozemkoch vedených 
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 
3069/1,  C-KN p.č. 3068/1,  C-KN p.č. 3066/2, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke uloženej chráničky 16 m, 
ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 
vedenia v zmysle VZN č. 01/2007 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  TOPEBA, s.r.o., 
Maxima Gorkého 2, 071 01 Michalovce, IČO: 48 156 817 v rámci realizácie stavby: 
„Administratívna budova Michalovce“. Chránička slúži pre napojenie areálu a objektu 
spoločnosti TOPEBA s.r.o., ktorý je postavený na parcele registra C-KN p.č. 3066/372 a parcele C-
KN p.č. 3066/400, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10 669, k.ú. Michalovce na optickú sieť 
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 opráv, údržby 
a rekonštrukcie chráničky technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in 
rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti C-KN 
p.č. 3066/372 a C-KN p.č. 3066/400, k.ú. Michalovce, uloženej chráničky, alebo jej časti). 

 
 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.34) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.12 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.12 zriadenie vecného bremena na uloženú optickú prípojku  na pozemkoch vedených na Okresnom 
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 3069/1,  C-KN p.č. 
3068/1,  C-KN p.č. 3066/2, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých 
vlastníkom je mesto Michalovce  v celkovej dĺžke uloženej optickej prípojky 24,70 m, ktorá bude 
spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia 
v zmysle VZN č. 01/2007 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 GeCom s.r.o., 
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Hviezdoslavova 6082/1A,  071 01 Michalovce, IČO: 36 705 268. Optická prípojka slúži pre 
napojenie telekomunikačnej účastníckej prípojky na optickú sieť 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 opráv, údržby a rekonštrukcie optickej prípojky 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou 
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optickej prípojky, alebo jej časti). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.35) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.13 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.13 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej,  kanalizačnej a NN elektrickej 
prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok registra C-KN p.č. 5365, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je 
mesto Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 27,3 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 investormi, MUDr. Patríciou Hudák a Ing. arch. 
Jozefom Hudákom, Lipová 11, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Michalovce – garáž 
+ sklad“.  Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie novostavby garáže a skladu, ktoré budú 
postavené na parcele registra C-KN p.č. 4194/1, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6827 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 
nehnuteľnosti C-KN p.č. 4194/1, k.ú. Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.36) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.14 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.14 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia 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 16,3 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 investormi, Ing. Máriou Pirčovou Brady, 
Agátová 36, 071 01 Michalovce a Zachery Philipom Brady, 1781 York St. Apartment 226, Denver 
80206, Colorado, USA, v rámci realizácie stavby:  „Rodinný dom“.  Inžinierske siete budú slúžiť 
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcelách C-KN p.č. 146 
a C-KN p.č. 149, k.ú. Topoľany, evidovaných na LV 4083, 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 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 nehnuteľností C-KN p.č. 146 
a C-KN p.č. 149, k.ú. Topoľany, evidovaných na LV 4083, k.ú. Topoľany a uložených IS, 
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.37) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.15 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.15  zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom uloženia inžinierskych sietí, splaškovej 
kanalizácie a vodovodnej prípojky na pozemkoch:  

P.č. Okres Obec Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                     
Číslo           

LV 

1 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9446/1 6438 

2 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/5 5157 

3 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/1 5157 

4 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/10 5157 

5 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/12 5157 

6 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/15 5157 

7 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4730/2 5157 

8 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 8916/1 6438 

9 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 8917/1 6438 

10 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 4727/31 5157 

11 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9447/1 6438 
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vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra „C“ 
a pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto 
Michalovce v celkovej dĺžke cca 646 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 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 vodárenská spoločnosť  
a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 v rámci realizácie stavby: „Michalovce – Ul. 
Mlynská vybudovanie ČS“ 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, výmeny, opráv a údržby kanalizačného a vodovodného 
potrubia, alebo ich časti zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia, resp. 
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s 
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.38) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.16 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.16 zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom osadenia blokovej trafostanice a uloženia 
VN a NN vedenia na pozemkoch: 

P.č. Okres Obec Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                  
Číslo           

LV 

1 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9437/1 6438 

2 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 335/2 5157 

3 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9437/2 6438 

4 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 31/33 6438 

5 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 30/1 6438 

6 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 682/1 5157 

vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra „C“ a 
„E“ katastra nehnuteľností, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy 
osadenej trafostanice cca 15 m2 a v celkovej dĺžke NN a VN vedenia spolu cca 129 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 99 361 v rámci realizácie stavby: 
„Michalovce, IBV Východ – úprava NN, TS99“. Výstavba trafostanice spolu s novým NN a VN 
vedením má verejnoprospešný charakter, prispeje k zvýšeniu kvality a stability dodávok elektrickej 
energie v riešenej lokalite 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 trafostanice a uložených vedení 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. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.39) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.17 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.17 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej, kanalizačnej a STL plynovej 
prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom 
je mesto Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 13 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. Štefanom Šimkom, Severná 
3594/12, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“.  Inžinierske 
siete budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele 
registra C-KN p.č. 1297/7, 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 inžinierskych sietí 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou 
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti registra C-KN p.č. 
1297/7, k.ú. Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.40) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.18 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.18 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej  
a kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 1864/8, evidovaný na LV 6438,  
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu 
cca 12 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 investormi, Mariánom 
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Hudákom a Alenou Hudákovou,  J. Murgaša 1329/67, 071 01 Michalovce v rámci realizácie 
stavby: „Rodinný dom - novostavba“.  Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie novostavby 
rodinného domu, ktorý bude  postavený na parcele registra C-KN p.č. 2262/1, k.ú. Michalovce, 
evidovanej na LV 11415, 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 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 nehnuteľnosti C-KN p.č. 2262/1, k.ú. 
Michalovce, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí). 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.41) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.19 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.19 zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom osadenia novej blokovej DO trafostanice 
na parcele registra C-KN p.č. 2285/1, evidovanej na LV č. 5157, k. ú. Michalovce a uloženia VN 
a NN vedenia na pozemkoch vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9586/1, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. 
Michalovce a pozemok registra E-KN p.č. 9500, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. 
Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto Michalovce s celkovým záberom plochy osadenej 
trafostanice cca 15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia cca 50 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 99 361 v rámci realizácie stavby: „Michalovce TS50 Kmeťova 
– úprava na DO“. Trafostanica a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje 
k zvýšeniu kvality a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 trafostanice a uložených vedení 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. 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.42) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.20 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.20 zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom osadenia novej blokovej DO trafostanice a 
uloženia VN a NN vedenia na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1307/1,  
k.ú. Stráňany, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce 
s celkovým záberom plochy osadenej trafostanice cca 15 m2 a celkovej dĺžke VN a NN vedenia 
cca 50 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 dotknutý pozemok s investorom, 
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 99 361 
v rámci realizácie stavby: „Michalovce – MTR 11 Stráňany – úprava na DO“. Trafostanica 
a uložené vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje k zvýšeniu kvality a stability dodávok 
elektrickej energie v riešenej lokalite  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 trafostanice a uložených vedení 
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. 

 
 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.43) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.21 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.21 zriadenie vecného bremena „in personam“ za účelom uloženia NN elektrického vedenia na 
pozemkoch:  

P.č. Okres Obec Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                  
Číslo           

LV 

1 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2892/7 5157 

2 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2892/4 5157 

3 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2969/19 5157 

4 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2905/1 5157 

5 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2906/1 5157 

6 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 2910/1 5157 

7 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 2071/3 6438 

8 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 9480/2 6438 

9 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 2099 6438 

vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra „C“ 
a pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto 
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Michalovce v celkovej dĺžke cca 320 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 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 99 361 v rámci realizácie stavby: „Michalovce, Hrádok – úprava NN, DP 
z TS50, TS145“. Uložené NN elektrické vedenie má verejnoprospešný charakter, prispeje k zvýšeniu 
kvality a stability dodávok elektrickej energie v riešenej lokalite  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 uloženého 
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. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.44) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.22 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.22 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej 
kanalizácie a telekomunikačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1708/4, k.ú. Stráňany, 
evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce v celkovej dĺžke 
inžinierskych sietí spolu cca 13,5 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 daný pozemok 
s investorom, Ľuboslavou Hrebik, Starolaborecká 5984/5, 071 01 Michalovce v rámci realizácie 
stavby:  „Rezidencia Pri Bielej hore – ul. SNP, Michalovce“. Inžinierske siete budú slúžiť pre 
napojenie štyroch rodinných domov, ktoré budú postavené na parcele registra  
C-KN p.č. 404 v k.ú. Stráňany na ulici SNP 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. 404, 
k.ú. Stráňany, uložených inžinierskych sietí, alebo ich častí). 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.45) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.23 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.23 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky na pozemku vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 693/1, k.ú. 
Stráňany, evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je mesto Michalovce, v celkovej 
dĺžke NN elektrickej prípojky cca 1,5 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 daný pozemok s investormi, 
Tomášom Makeľom, Vinné č. 171, 072 31 Vinné a Denisou Ihnátovou, Tašuľa č. 87, 072 52 Tašuľa 
v rámci realizácie stavby: „Novostavba rodinného domu“.  Elektrická prípojka bude slúžiť pre 
napojenie rodinného domu postaveného na parcele registra C-KN p.č. 692/2, k.ú. Stráňany, 
evidovanej na LV 7135, 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 
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 nehnuteľností, C-KN p.č. 692/2, C-KN p.č. 692/1, C-KN p.č. 693/2, k.ú. Stráňany 
a uloženej NN elektrickej prípojky). 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.46) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.24 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.24 zriadenie vecného bremena „in rem“ za účelom uloženia inžinierskych sietí a vybudovanie vjazdu 
na pozemkoch:  
 

P.č. Okres Obec Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                  
Číslo           

LV 

1 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 1192/56 6438 

2 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce C 1192/55 6438 

3 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 2903/1 6438 

4 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 2918 6438 

5 Michalovce Michalovce 836915 - Michalovce E 2865 6438 

vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra „C“ 
a pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je mesto 
Michalovce, v predpokladanom rozsahu:  

P.č. Vecné bremeno Katastrálne územie 
Parcela 
registra 

C/E 

Parcelné 
číslo 

                  
Číslo           

LV 

 
 Rozsah 
vecného 
bremena 

cca 
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1 
  

Plynová prípojka 
  Michalovce  

C 1192/56 6438 
1,5 m 

C 1192/55 6438 
3,2 m 

2 Vodovodná prípojka Michalovce E 2903/1 6438 
5,3 m 

3  

Slaboprúdová 
(telekomunikačná) prípojka Michalovce  E  2918  

 
6438  

 
2,0 m 

4 
  

 
NN elektrická prípojka 

  

Michalovce 
  

E 
  

2903/1 
  

6438 
  

 
4,5 m 

5 Právo prechodu a prejazdu Michalovce E 2918 6438 
 

60,0 m2 

6 
 
 
 
 

Cestný vjazd  
 
 
 
  

Michalovce 
 
 
 
  

 
E 
 

2903/1 
 

6438 
 

 
74,5 m2 

 

E 
 

2865 
 

    6438 
 

 
1,8 m2 

 

 
E 
 

2918 
 

6438 
 

 
1,0 m2 

 

 
Rozsah budúceho vecného bremena bude spresnený geometrickým plánom pri uzatvorení zmluvy 
o zriadení vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na dané 
pozemky s investorom, spoločnosťou APV Investment s.r.o.,  
Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce, IČO: 46 211 519 v rámci realizácie stavby: „Obchodné 
centrum ÁTRIUM – zmena stavby pred jej dokončením“ 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, výmeny, opráv a údržby IS a vybudovania a údržby 
cestného vjazdu, alebo ich časti zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia, 
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu  
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 

 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš vyhlásil v  bodoch 2.24 a 2.25   konflikt záujmu. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.47) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.25 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.25 zriadenie vecného bremena „in rem“ viaznuceho na pozemkoch (1) C-KN p.č. 1192/70, k.ú. 
Michalovce, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 120 m2 a (2) C-KN p.č. 1192/71, 
k.ú. Michalovce, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 224 m2 (ďalej spolu len 
„Povinné pozemky 1“) nadobudnutých do vlastníctva Mesta Michalovce na základe zámeny so 
spoločnosťou APV Investment s.r.o., so sídlom Špitálska 1255/3, 07101 Michalovce, IČO: 
46 211 519 (ďalej len „APV Investment s.r.o.“), spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez 
Povinné pozemky 1 s tým, že tieto pozemky budú v budúcnosti využité len pre potreby vybudovania 
spevnených plôch a dopravných komunikácií, a to v prospech každodobého vlastníka nasledovných 
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Michalovce vlastnených v súčasnosti 
spoločnosťou APV Investment s.r.o.:  
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(1) pozemok C-KN parc. č. 1035/1, o výmere 386 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(2) pozemok C-KN parc. č. 1036/2, o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(3) pozemok C-KN parc. č. 1192/11, o výmere 539 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(4) pozemok C-KN parc. č. 1192/12, o výmere 178 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(5) pozemok C-KN parc. č. 1192/36, o výmere 3009 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(6) pozemok C-KN parc. č. 1192/37, o výmere 577 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(7) pozemok C-KN parc. č. 1192/43, o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(8) pozemok C-KN parc. č. 1192/44, o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(9) pozemok C-KN parc. č. 1192/45, o výmere 375 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(10) pozemok C-KN parc. č. 1192/47, o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(11) pozemok C-KN parc. č. 1192/48, o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(12) pozemok C-KN parc. č. 1192/50, o výmere 383 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(13) pozemok C-KN parc. č. 1192/51, o výmere 372 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(14) pozemok C-KN parc. č. 1192/54, o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(15) pozemok C-KN parc. č. 1192/60, o výmere 340 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
(16) pozemok C-KN parc. č. 1192/52, o výmere 258 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a 
(17) pozemok C-KN parc. č. 1192/49, o výmere 239 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
s podmienkou, že v prospech Mesta Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325 
490 sa súčasne zriadi na pozemkoch (1) C-KN p.č. 1192/46, k.ú. Michalovce, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 187 m2, (2) C-KN p.č. 1192/75, k.ú. Michalovce, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 14 m2 (vznikol na základe Geometrického plánu č. 36582972-115/2021, zo 
dňa 6.8.2021) a (3) C-KN p.č. 1192/74, k.ú. Michalovce, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 118 
m2 (vznikol na základe Geometrického plánu č. 36582972-115/2021, zo dňa 6.8.2021) (ďalej spolu len 
„Povinné pozemky 2“) nadobudnutých do vlastníctva spoločnosti APV Investment s.r.o. na základe 
zámeny s Mestom Michalovce vecné bremeno „in personam“ spočívajúce takisto v práve prechodu 
a prejazdu cez Povinné pozemky 2 s tým, že tieto pozemky budú v budúcnosti využité len pre potreby 
vybudovania spevnených plôch a dopravných komunikácií, 
 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.48) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.26 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.26 zaradenie nehnuteľnosti do Zoznamu majetku určeného na odpredaj, pozemok registra  C-KN na 
Ul. moskovskej: 

 novovytvorený pozemok C-KN p.č. 682/98, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 151 m2 , k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 
v rozsahu Geometrického plánu č. 34835199-22/2022, zo dňa 07.04.2022, úradne 
overeného Okresným úradom  Michalovce dňa 03.05.2022 pod č. G1-243/2022, 

      ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157 v  k.ú.     
      Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.49) 
za: 15 poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
3 .  r u š í  
Uznesenie č. 272, bod 2.10.zo dňa 28.2.2022. 
   
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.50) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 4. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
4 .   s p l n o m o c ň u j e  

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

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.51) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

 

BOD č.20 
Majetkovoprávne záležitosti 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom 
Oboznámil prítomnách s jednotlivými časťami materiálu. 
 
R o z p r a v a  
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
K bodu č.2 – vyhodnotenie súťaže na odpredaj pozemkov na Ul. Špitálskej. V minulosti sme 
vedeli súťaž zopakovať, kým sa nedosiahla cena určená znaleckým posudkom, nehovoriac 
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o trhovej cene. Bolo by dobre dosiahnuť aspoň 80 % znaleckej ceny, toto je len polovica. Je 
predčasné pozemok odpredať. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Súťaž bola opakovaná dva-krát /hodnota je teraz 32 €/. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Súhlasím s poslancom Sibalom. Vzhľadom na vygenerovanú cenu a lokalitu a výmeru týchto 
pozemkov, mi nepríde tento odpredaj zo strany mesta, že je vo verejnom záujme, alebo že by 
bol vôbec v prospech mesta. 
 
Milan Potocký 
Dotknem sa zámeny nehnuteľnosti mesta s Gréckokatolíckou cirkvou Topoľany. Zámer 
schvaľujem. Chýba mi tu znalecký posudok na hodnotu zamieňaných  nehnuteľností. Veľakrát 
mali samosprávy dobré zámery, ale bolo by dobre do zmlúv zakomponovať, že v prípade ak by 
dané pozemky boli na odpredaj, aby malo mesto predkupné právo. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Pokiaľ bude uznesenie s predkupným právom, bude to zakomponované do zmlúv. 
 
Radovan Geci 
Zámena pozemku na Ul. Švermovej – chýba mi vyčíslenie hodnoty pozemku na Ul. Švermovej 
a hodnotu zamieňajúceho pozemku – orná pôda v Topoľanoch. Ide aspoň o hodnotu 1:1? 
Mesto má povinnosť majetok zveľaďovať. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Pokiaľ dokážeme zaradiť pozemky v Topoľanoch na pozemky vhodné pre výstavbu, tak máme 
za to, že hodnota 20 € sa dosiahne. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Ešte k pozemkom na Ul. Špitálskej – hovorili ste p. vedúci, že ide o sumu 32 €/m2. Koľko metrov 
je predmetom predaja? Podľa mňa 5042 m. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Tak ako je to uvedené v materiáli. Muselo dôjsť pri sčítaní k nezapočítaniu niektorého 
z pozemkov. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
1. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 

pozemku C-KN p.č. 1568/346, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera47 m2, k.ú. 
Stráňany, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-44/2021, zo dňa 30.11.2021, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 07.12.2021 pod č. G1-716/21, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1568/266,druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 613 m2, LV 
5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, schvaľuje Ing. Juraja Kudroča, bytom L. 
Novomeského č.3146/2, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 
940 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.52) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
2. prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemkov registra E-KN 

p.č. 8316/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1195 m2 , p.č. 8315/1, druh pozemku orná pôda, 
výmera 319 m2, p.č. 8317/1, druh pozemku orná pôda, výmera 63 m2, p.č. 8317/2, druh pozemku 
orná pôda, výmera 81 m2, p.č. 8318/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1957 m2, p.č. 9575/1, 
druh pozemku ostatná plocha, výmera 68 m2 a časť pozemku o výmere 401 m2, z pozemku E-KN p.č. 
9588/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 958 m2, odčlenený samostatným Geometrickým 
plánom č.14328810-2/2022, zo dňa 04.02.2022, úradne overeného Okresným úradom Michalovce 
dňa 16.02.2022 pod č. G1-80/22, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na LV 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schvaľuje spoločnosť 
IMID Slovakia s.r.o., so sídlom Špitálska č. 1270/6, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet 
predaja kúpnu cenu vo výške 131 990 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.53) 
za: 17 poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
3. zámenu pozemkov na základe ktorej si zamieňajúce strany vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov 

takto:  
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• AHA, s.r.o., Košice, so sídlom Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce, zámenou prevedie 
na Mesto Michalovce v celosti pozemok registra C-KN: 

 p.č. 12/25, druh pozemku ostatná plocha, výmera 200 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na 
základe Geometrického plánu č. 34835199-19/2022, zo dňa 30.03.2022, úradne overeného 
Okresným úradom Michalovce, katastrálny odborom, dňa 08.04.2022 pod č. G1-198/2022, 
oddelením z pôvodného pozemku C-KN p.č. 12/19, druh pozemku ostatná plocha, výmera 2 271 
m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6606, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

• Mesto Michalovce zámenou prevedie na spoločnosť AHA, s.r.o., Košice, so sídlom 
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce, v celosti pozemok registra C-KN: 

 p.č. 1512/25, druh pozemku ostatná plocha, výmera 200 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na 
základe Geometrického plánu č. 34835199-20/2022, zo dňa 30.03.2022, úradne overeného 
Okresným úradom Michalovce, katastrálny odborom, dňa 07.04.2022 pod č. G1-201/2022, 
oddelením z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1512/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 
27 420 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6606, 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že mesto nadobudne majetok bez vzájomného 
finančného vysporiadania. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.54) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
4. zámenu pozemkov na základe ktorej si zamieňajúce strany vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov 

takto:  

• Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce-Topoľany, zámenou prevedie na Mesto 
Michalovce nehnuteľnosti a to konkrétne: 

na Ul. topolianskej, 
-  pozemok registra C-KN parc.č. 3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 188 
m2, 
- stavba súp.č.2724, druh stavby Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematória 
a domy smútku, popis stavby Budova, na parc. č. 3 – bývala MŠ 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 3989, k.ú. 
Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce. 

− pozemok registra E-KN parc.č. 801/1, druh pozemku orná pôda, výmera 23 985 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5819, k.ú. 
Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce. 

• Mesto Michalovce zámenou prevedie na Gréckokatolícku cirkev, farnosť Michalovce-
Topoľany, nehnuteľnosti a to konkrétne: 

na Ul. Jána Švermu– pozemky registra C-KN, 

− p.č. 3044/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5594 m2,  
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− p.č. 3045, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 336 m2, 

− p.č. 3046, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 537 m2,  

− p.č. 3047, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 221 m2, 
stavby: 

− stavba súp.č.1350, druh stavby Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby 
XIV.MŠ, na parc.č. 3046 

− stavba súp.č.6316, druh stavby Administratívna budova, popis stavby Administratívna 
budova, na parc.č. 3045 

− stavba súp.č.6317, druh stavby Iná budova, Objekt DJ, na parc.č. 3047 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce. 

Vzájomná zámena majetku slúžiaceho na rozvoj vzdelávania, občianskych aktivít 
a občianskeho života je navrhovaná ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že mesto 
nadobudne majetok bez vzájomného finančného vysporiadania. 
 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.55) 
za: 18 poslancov, proti: 2,  hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
5. spôsob prevodu pozemkov registra E-KN: 

- p.č. 9453/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 152 m2, 
- p.č. 9577/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 94 m2, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 

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

osoba), 

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

− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 

− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 
zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

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

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

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky záujemcu. 
Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak 
bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 1 000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    1 000 € sa 
mu nevracia, 

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

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

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

Hlasovanie 
(hlasovanie č.56) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
6. spôsob prevodu pozemku registra C-KN: 

− p.č. 216, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 215 m2, 
ktorý je  evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 

− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja, resp. účel využitia (fyzická 
osoba),  

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

− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 

− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 
zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

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

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením, že on ani jemu blízke osoby, ani právnické osoby, 
v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, 
nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto 
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS, 
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− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 €  na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky záujemcu. 
Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak 
bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 1 000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    1 000 € sa 
mu nevracia, 

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

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

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

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.57) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
7. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN: 

-p.č. 3036/122, druh pozemku ostatná plocha, výmera107 m2, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-29/2021, zo dňa 06.09.2021, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 06.10.2021 pod č. G1-552/2021, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 3036/1,druh pozemku ostatná plocha, výmera 34 863 m2, LV 5157, 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou  za nasledujúcich 
podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 

− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja, resp. účel využitia (fyzická 
osoba),  

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

− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 

− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred podaním 
zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti 
uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

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

− v návrhu kúpnej zmluvy súťažiaci zapracuje súhlas s umožnením vstupu za účelom opráv stavieb na 
susedných parcelách  

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením, že on ani jemu blízke osoby, ani právnické osoby, 
v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom 
vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti 
a táto doteraz nie je vysporiadaná,  
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− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky záujemcu. 
Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak 
bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 1 000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    1 000 € sa 
mu nevracia, 

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

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

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

Hlasovanie 
(hlasovanie č.58) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
8. odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 682/98, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera151 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 34835199-22/2022, 
zo dňa 07.04.2022, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 03.05.2022 pod č. G1-
243/2022, oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 682/1,druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 109 047 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 
odpredajom do vlastníctva pre vlastníka stavby Mgr. Evu Sopiakovú, rod. Sopiakovú, bytom 
Užhorodská 175/15, 071 01 Michalovce v zmysle Zákona č.138/1991 Zb. § 9a, ods. 8b z dôvodu, že 
odpredávaná novovytvorená parcela je zastavaná stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, za cenu v zmysle Znaleckého posudku č.57/2022 vo výške 5 920,71 €. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.59) 
za: 14 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
9. nadobudnutie do vlastníctva mesta : 

- SO-01.1.1 Rozšírenie komunikácií a spevnených plôch – vetva A 
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- SO-01.1.2Rozšírenie komunikácií a spevnených plôch – výhybňa 
- SO-01.7.1 Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie – vyv.invest. 
- SO-1.3 Rozšírenie rozvodu vonkajšieho osvetlenia 
- SO-1.7 Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia 
spolu za celkovú kúpnu cenu 5€ vrátane DPH, vrátane pozemkov pod týmito 
komunikáciami: 
- parcely C-KN p.č.1247/107, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

1 035 m2 
- parcely C-KN p.č.1247/130, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

322 m2 
- parcely C-KN p.č.1247/128, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 53 m2 
ktoré sú v zmysle evidencie katastra nehnuteľností, vedenej Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, evidované na LV č. 10377, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.60) 
za: 23 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
10. zriadenie záložného práva na majetok Mesta Michalovce v prospech poskytovateľa NFP 

Ministerstvo životného prostredia v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia pre účely 
projektu „ Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologický 
rozložiteľný kuchynský odpad“, vo výške minimálne 1 174 594,45 EUR, a to konkrétne na 
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Mesta Michalovce, zapísané na Liste vlastníctva č.5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce: 

− stavba súp.č.916, druh stavby Budova pre kultúru a na verejnú zábavu, popis stavby Mestské 

kultúrne stredisko, na parc.č. 1045/4, 

− p.č. 1045/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 260 m2. 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.61) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11 A) 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
 

11.  
A) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – Zekon 

   odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3515, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  
   odpredaj podielu 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 10048, v k.ú. 
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp.č. 4243, GergöTóbiás rod. Gergö, bytom 
Centrum I. 921/24, Veľké Kapušany, 079 01. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.62) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11B) 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
 

B) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – Zekon 
   odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3568, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 17 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 
3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  
   odpredaj podielu 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 10048, v k.ú. 
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp.č. 4296, Kmetony Milan, Ing., rod. Kmetony, bytom 
Jána Hollého 3513/111, Michalovce, 071 01 a manželka Emília Kmetonyová rod. Gajdošová, bytom 
Jána Hollého 3513/111, Michalovce, 071 01. 

 
 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.63) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11C) 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje: 
 

C) v garážovej lokalite na  Ul. špitálskej 
   odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 4052, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 
3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  
   odpredaj podielu 1/178 z pozemku registra C-KN p.č. 4070/64, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 4853 m2, ktorý je evidovaný na LV 9974, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp.č. 4076, Adam Martin, rod. Adam, bytom J. Murgaša 
1322/23, Michalovce, 071 01 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.64) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
splnomocňuje  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených uznesení  odpredajov, výkupov 
a nadobudnutí majetku schválených v bode I. Návrhu na uznesenie. 

 

 T: 2022 
 Z: Viliam Zahorčák 
      primátor mesta 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.65) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č.21 
Rozpočtové opatrenie č. 4 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice  
-  Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Nový prepracovaný materiál, ktorý ste dostali pred rokovaním je z dôvodu Ul. Mlynskej, kde 
dochádza k zmene v kapitálových výdavkoch – investičné akcie. Boli upravené prílohy 4,5 a 6. 
Rozpočtové opatrenie č. 4 je spracované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.  
Zmena sa týka príjmovej aj výdavkovej časti. V bežných príjmoch sa upravujú výška 
podielových daní, na základe prognózy rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vlastné príjmy 
mesta, škôl a školských zariadení a tiež granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy, 
ktoré sú následne premietnuté  do výdavkovej časti rozpočtu. Upravené sú aj príjmy 
z nenávratných finančných prostriedkov na prebiehajúce projekty na základe očakávaných 
skutočností do konca tohto roka. V bežných výdavkoch sú zohľadnené potrebné navýšenia 
súvisiace s ďalším zvyšovaním cien energií a ďalších vstupov, zvýšenia koeficientov na žiaka 
v oblasti školstva, následne aj neštátnych školských zariadení, je zohľadnený vplyv nárastu cien 
v oblasti sociálnej ako aj ďalšie nevyhnutné potreby mesta, ktoré sú v komentári vysvetlené. 
Tieto zmeny sa samozrejme dotýkajú aj príspevkových organizácií zvýšením príspevku zo 
strany zriaďovateľa.    
Výška podielových daní predstavovala pre 15,879 tis. €, prognóza pre rok 2022 hovorí 
o podielových daniach vo výške 17,278 tis. €, ide o zvýšenie o 1,4 mil. €. Nárast cien energii, 
ktorý vplýva na zmenu rozpočtu sa dotkne mestského rozpočtu takmer 900 tis.  € a ďalšie 
balíčky, ktoré sú prijímané našou vládou a neriešené sú pre obce a mestá, to sú jednorazové 
odmeny vo výške 350 € a v mesiaci august vo výške 500 €, vrátane odvodových povinností, 
ktoré mestá musia riešiť. Na to mesto potrebuje fin. prostriedky vo výške 907 tis. €. Len 
náklady na energie a vyplatenie jednorazových odmien sú náklady pre mesto vo výške 17,6 
mil. € a plánované podielové danie sú vo výške 17,2 mil. €. Je tu rozdiel 400 tis. €, čo musí 
mesto riešiť z vlastných zdrojov. 
Kapitálové príjmy sa celkom znižujú a to hlavne z dôvodu predĺžených termínov ukončenia 
projektov a tým dochádza aj posunu zúčtovania týchto projektov do nasledujúceho roka.  
Zmeny v kapitálových výdavkoch súvisia s postupom prác pri jednotlivých investičných 
aktivitách, ktoré sú uvedené  a podrobne zdôvodnené v materiály.  Zároveň sú doplnené nové 
investície – časomiera pre zimný štadión, kuchynské zariadenia do malometrážnych bytov 
z dôvodu ich havarijného stavu, ich zaradenie bolo odporúčané aj uznesením MsR. Ďalej 
v rámci kapitálových výdavkov je riešená asanácia bytového domu na Ul. Mlynskej č. 7 ,ako aj 
obstaranie objektu dočasného ubytovania na tejto ulici.  O tieto výdavky budeme žiadať 
formou refundácie zo štátneho rozpočtu v zmysle vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
Čo sa týka príjmových finančných operácií, dochádza k napojeniu fondových zdrojov na 
financovanie investícií, ďalej sa napájajú  prijaté zábezpeky a zdroje z transparentného účtu 
zriadeného na pomoc Ukrajine. Pri tejto zmene zvyšujeme použitie úverového rámca o 331 
668 € ako aj účel úveru. 
Rozpočet predkladáme ako vyrovnaný.   Zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu.  
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Marián Sabovčík 
Na str. 2, nedaňové príjmy sa zvyšujú o 14 813 € z prijatých dobropisov, poistných udalostí, 
úspešných súdnych sporov a následného exekučného konania. Ide o súdne konania, kedy 
rôzne fyzické a právnické osoby, ktoré žalovali mesto, kde máme my chodníky a cesty? 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na rokovaní nie je právnik, ktorý momentálne plní úlohu zapisovateľa volebnej komisie a musí 
byť na úrade. 
Áno ide o tieto spory, v ktorých sme chvíľami ťahali za kratší koniec, bolo mesto úspešné. 
Pevne verím, že mesto bude úspešné aj v ďalších sporoch, kde nám da za pravdu aj Najvyšší 
súd. 
 
Radovan Geci 
Poprosil by som vysvetliť 5 položiek. 
  
Úvery sa teda zvyšujú z o 70 000 na 331 000 eur práve pre riešenie situácie na ulici Mlynská, 
správne tomu rozumiem? 
  
Ďalej k bodu 1.1.1 bežné výdavky  
Mne samému už je nepríjemne, že idem rozprávať o tom istom. Do tretice ďalší odbor 
tentokrát p. Doležal a majetok žiadajú ďalších neuveriteľných 45.000 na pokrytie zvýšenie cien 
energií. Znova to isté čo minulé zastupiteľstvo, znova navyšovanie, znova bez vysvetlenia, bez 
dôvodovej správy, bez informácií len jeden riadok, jedna veta za 45.000 eur. Poprosím opäť p. 
Doležala o vysvetlenie čo sú to za položky za energie, a čo je to za položka navýšenie 46.000 
za zriadenie elektrickej prípojky. 
  
Poprosím za verejnosť vysvetliť, čo znamená položka 85 000 € na nákup časomiery na zimný 
štadión. Ako bude prebiehať verejná súťaž, o aké zariadenie sa jedná a či je správne, že ho 
kupuje mesto a nie prevádzkovateľ štadióna. 
  
Položka umelecké diela pre Zlatý Býk 25.000 eur, poprosím vysvetliť, či je vhodné v tejto ťažkej 
dobe čo nás čaká s energiami míňať takto hojne na diela. Alebo poprosím vysvetlenie či bolo 
nutné prostriedky hľadať výhradne zo zdrojov mesta. 
  
Kostolné námestie, tu dochádza k navýšeniu o 30.000 pre nesprávnu výmeru cyklochodníka. 
Chcem poukázať na nepresnosť projektu,  ktorý plytvá našimi peniazmi, hlavne v časti 
výkopové práce a kabeláž ku kamerovým systémom. Po naštudovaní projektu som si všimol, 
že jeho obsahom je podvrtávka k Laborcu a zhotovenie zložitej finančne náročnej optickej 
prípojky za desiatky tisíc eur k nesprávnej časti siete. Projektant vôbec nebral v úvahu, že 
optická sieť je už zhotovená pozdĺž celého námestia až k budove polícií, takto sme pripravili 
mesto o nemalé peniaze a budeme duplicitne stavať siete. Mám pocit, že namiesto hľadania 
úspor a efektivity, vedenie mesta s projektantami hľadá opačne spôsoby ako čo najviac 
vytiahnuť z rozpočtu čo najviac peňazí. Za túto ne efektivitu nemôžem odporučiť ďalšie 
navyšovanie rozpočtu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Preto máme projektantov, ak niečo zlé urobia, tak ich vieme aj sankciovať. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Formou úveru, bude riešená mimoriadna situácia na Ul. Mlynskej. V materiáli je presne 
uvedené čo bude z úveru v roku 2022 čerpané. 
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Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Navýšenie energie, ide o neobsadené nebytové priestory v správe Mesta Michalovce a za 
objekt Zlatý býk, ktorý je v správe MsKS, ale  z dôvodu pandémie, priestory neboli efektívne 
využívané. Zriadenie elektrickej prípojke je do areálu medzi mestskou športovou halou 
a zimným štadiónom. Bolo to na príkaz prednostky okresného úradu. Mesto bolo povinné 
zriadiť prípojku pre stanové mestečko. 
 
Viliam Zahorčák 
Časomiera je vraj v havarijnom stave a je potrebná jej výmena, nakoľko by mohli byť ohrozené 
majstrovské súťaže. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Umelecké dielo – Zlatý býk, je to v rámci ušetrených fin. prostriedkov zo stavebných prác, kde 
sme nútený využiť všetky pridelené peniaze. Nie je možné ich využiť na iný účel, ináč by sme 
ich museli vrátiť. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán primátor som presvedčený, že s architektmi komunikujete až nad rámec. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Bod 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi. Výdavky sa znižujú 
o 2 500 €, stan nie je potrebné zakúpiť (pred rokovacou miestnosťou boli obyvatelia Ul. 
mlynskej, ktorí nie sú spokojní s dočasným ubytovaním a poskytovanými sociálnymi službami 
– ide o mimoriadnu situáciu na Angi mlyne – spadnutie schodiska. Dožadovali sa ľudí 
z krízového centa. Prídu za vedením mesta poobede). 
Neštátne školské zariadenia, navýšenie o 18 tis. €. Koľko ich máme? Je tam zaradené aj 
súkromná MŠ na Ul. Kapušianskej? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zatiaľ nie. Predpokladám, že všetko čo školy majú mať zahrnuté, tak majú. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
K mimoriadnej situácii na Ul. mlynskej – náklady na objekt dočasného ubytovania – cca 120 
tis. €. O aké objekty ide? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Budú to unimobunky. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Za sanáciu objektu 140 tis. €  je veľa. Vlastnými silami by to bolo lacnejšie. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Mám dotaz na údajne nefunkčnú časomieru. Náklady na novú sú takmer vo výške 86 tis. €. 
Máme záznam z prípadného servisu, alebo máme dokumentáciu o poruchovosti časomiery? 
Nie je možné poruchy riešiť štandardnou opravou? Z čoho sa vychádzalo pri nákladoch na 
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časomieru vo výške 86 tis. €? Je už niečo nadcenené alebo vyhliadnuté?  Máme zápis, kedy sa 
porucha prejavila? 
Z informácii, ktoré mám ja a od rodičov z tréningov a prípravných zápasov, nebola 
zaregistrovaná nejaká porucha. 
Nedá sa to riešiť iným spôsobom? Suma takmer 86 tis. € je extrémne vysoká. Veľkoplošná led 
obrazovka na zimnom štadióne Poprad -  mesto odkúpilo od investora za cca 108 tis. €. Ide 
o technologicky neporovnateľné veci. 
Riešil sa vôbec nejaký servis, alebo ideme prvoplánovo vymeniť kus za kus? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  
Požiadavka bola na základe listov od všetkých hokejových klubov, ktoré nás vyzývali konať, 
nakoľko hrozilo v minulej sezóne, že niektoré zápasy budú skontumované, vzhľadom nato, že 
časomiera nefungovala tak, ako by mala. Servis bol robený, avšak je potrebná výmena. 
Uvádzaná cena je informatívna, definitívna cena vzíde na základe verejnej súťaže. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Máme schváliť takmer 86 tis. €, ale nevieme začo. Nie sú uvedené žiadne parametre 
časomiery. 
Je principiálne správne, že mesto nakupuje vec, ktorá bude slúžiť klubu? Nemal by časomieru 
kúpiť klub? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nejde o zariadenie, ktoré patrí klubu. Zariadenie je súčasťou zimného štadióna, má ho kupovať 
vlastník zimného štadióna. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Nejde len klub A, ale o ďalších 13 mládežníckych klubov a tak isto o ženský hokej. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Nemá význam hovoriť o cenách. Teším sa, že dnešným zastupiteľstvom končí toto zloženie. 
Neteším sa z tu predkladaných čísiel a ničíte tým mestské financie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Cena vzíde z verejnej súťaže.  
 
Mgr. Ján Várady 
Cena takmer 86 tis. € je veľa, prehnane veľa. Dvojmetrové televízory stoja 3-5 tis. €. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Každý športový zápas má záznam o podujatí. Ak sa takéto veci (poruchy) udiali, je o tom 
záznam. Máme takúto evidenciu? Ak áno, tak je to v poriadku. Ale ak ide o niečo, čo sme si iba 
vydedukovali z mesiaca na mesiac a nie je to potvrdené ( o čom mám pochybnosti), tak mi to 
správne nepríde. Odzrkadľuje to realitu na zimnom štadióne? 
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Vychádzame z oficiálnych listov, ktoré sme obdržali od všetkých klubov. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Suma na časomieru je naozaj značná. Informácií o časomiere je málo, takmer nič. V roku 2019 
bola súťaž na systém video rozhodcu a súčasťou ponuky mala byť aj časomiera. Bavíme sa tu 
o troch rokoch. Tiež išlo o zákazku v sume cca 50 tis. €. 
Je nezodpovedné od mesta, že dáva schváliť čiastku 85 tis. € a nie sú k tomu žiadne údaje. Čo 
sa stalo so súčasnou časomierou? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Časomiera nefunguje tak, ako by mala, preto to kluby avizujú, že s tým treba niečo robiť. Je na 
poslancoch ako sa rozhodnú. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Je potrebné povedať, či bola pred troma rokmi kupovaná časomiera a kedy skončila záruka. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Viem, že bol riešený video rozhodca, nespomínam si, žeby časomiera bola predmetom 
zákazky. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Video rozhodca je samostatná technická jednotka, ktorej súčasťou je aj časomiera, ale 
stopercentne to technicky neovládam. Preveríme a dáme vedieť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Predpokladám, že časomiera je tam len pre video rozhodcu, ale nie časomiera pre divákov, 
hráčov. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Príspevok na stravovanie pre ťažko postihnutých sa zvýšil o 7 500 € a príspevok na stravovanie 
pre dôchodcov o 9 000 €. Nie sú tu zahrnutí tí odberatelia, dôchodcovia, ktorí chodili na obed 
na základné školy. Na druhej strane tu máme kapitálové výdavky 25 000 € na nákup 
umeleckých diel. Michalovčania viac ocenia, ak tieto finančné prostriedky budú presunuté na 
obedy. 
Služobná cesta do Vatikánu – predkladám návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
vedeniu mestského úradu, aby povinne zverejňoval všetky služobné cesty s účasťou mestských 
poslancov alebo zamestnancov Mestského úradu v Michalovciach minimálne 5 dní pred 
uskutočnením samotnej služobnej cesty na úradnej tabuli mesta. Súčasťou oznámenia by mal 
byť tiež zoznam účastníkov služobnej cesty, destinácia, dĺžka trvania a cieľ služobnej cesty. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
O umeleckom diele tu už bola reč, finančné prostriedky sú viazané na projekt, nemôžu byť 
použité ináč, ako si to vy predstavujete. 
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Služobná cesta do Vatikánu, bola oficiálna, schválená tak ako mala byť v zmysle pravidiel 
mesta. To, že vy ste z toho urobili výlet a zámerne politicky zneužili, to je váš problém. Boli 
sme súčasťou organizátorov podujatia, ktoré bolo venované výročiu Klokočovskej ikony 
a v rámci toho, sme boli pozvaní arcibiskupstvom gréckokatolíckej cirkvi ako súčasť delegácie. 
Bolo to úplne v poriadku. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Nemyslím si, že to bolo v poriadku. Pre vás služobná cesta, pre mňa výlet. Dám možnosť 
výletníkom sa „kajať“. Predkladám návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
primátorovi mesta Michalovce, aby písomne vyzval poslancov MsZ Michalovce Mgr. Miroslava 
Dufinca, PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Eriku Šimkovú a zástupkyňu prednostu MsÚ Michalovce 
Ing. Martu Bobovníkovú na vrátenie celkovej sumy 3679 €, ktorou im boli preplatené náklady 
spojené s vycestovaním do Ríma v termíne 28.6.-1.7.2021 z mestského rozpočtu. Vrátenú 
sumu rovným dielom. MsZ odporúča evidovať ako dar pre sociálnu výpomoc občanom 
v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, klasifikovanej v rozpočte pod bodom 10.7.0 dávka v hmotnej 
núdzi. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Opäť hovorím, že to bola riadna služobná cesta ako každá iná. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Aký bol prínos služobnej cesty pre Michalovčanov? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto Michalovce tam malo reprezentatívne zastúpenie, ktoré malo väčší ako len miestny 
rozsah. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Pán primátor, vaša arogancia a faloš  sú nekonečné. Vaše argumenty sú nedostačujúce. Tu ste 
prichytený pri istých dôkazných veciach, ktoré nasvedčujú, že ozaj tieto veci vám finančne 
nepasujú. Mate všetko predražené a neviete to vyargumentovať. Je mi smutno z tohto 
zastupiteľstva. Som rád, že v tomto zložení už končí. Pán primátor, všetko dobre do ďalšieho 
života. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďakujem a aj sa teším, že už končím. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Zúčastnil som sa množstva služobných ciest ešte pred tým, ako som sa stal poslancom MsZ 
Michalovce. Všetky cesty boli pre mňa služobnými cestami, lebo som tam bol pracovne, bol 
som tam tlmočiť. Väčšinou to bolo do družobných miest, kde bolo treba komunikovať 
v španielčine alebo angličtine. Toto bola služobná cesta, ktorej som sa zúčastnil ako poslanec, 
bol som poverený primátorom ísť reprezentovať naše mesto na podujatí, ktoré sme tu 
odsúhlasili všetci, keď sme hlasovali, že Michalovce budú súčasťou osláv 350. výročia slzenia 
ikony Bohorodičky Klokočovskej. Bolo deklarované, že pokiaľ dôjde k takejto púti, mesto na 
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ňu pošle svoju delegáciu. Garantujem vám, že keby som išiel ako tlmočník, stálo by to  mesto 
oveľa viac, než teraz. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Nikde nie je napísané, že v tomto meste ste jediný tlmočník. V spomínanom uznesení, to čo 
ste tu spomínali, reč nebola ani nie je. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Pozmeňujúci návrh, ktorý predložil Ing. Filip Kaľavský: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
vedeniu mestského úradu, aby povinne zverejňoval všetky služobné cesty s účasťou mestských 
poslancov alebo zamestnancov Mestského úradu v Michalovciach minimálne 5 dní pred 
uskutočnením samotnej služobnej cesty na úradnej tabuli mesta. Súčasťou oznámenia by mal 
byť tiež zoznam účastníkov služobnej cesty, destinácia, dĺžka trvania a cieľ služobnej cesty. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.66) 
za: 9 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 13 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, nebolo schválené. 
 
Pozmeňujúci návrh, ktorý predložil Mgr. Milan Kaplan: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
primátorovi mesta Michalovce, aby písomne vyzval poslancov MsZ Michalovce Mgr. Miroslava 
Dufinca, PhDr. Janu Cibereovú, Mgr. Eriku Šimkovú a zástupkyňu prednostu MsÚ Michalovce 
Ing. Martu Bobovníkovú na vrátenie celkovej sumy 3679 €, ktorou im boli preplatené náklady 
spojené s vycestovaním do Ríma v termíne 28.6.-1.7.2021 z mestského rozpočtu. Vrátenú 
sumu rovným dielom MsZ odporúča evidovať ako dar pre sociálnu výpomoc občanom 
v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, klasifikovanej v rozpočte pod bodom 10.7.0 dávka v hmotnej 
núdzi. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.67) 
za: 5 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 9 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, nebolo schválené. 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
a) zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 takto: 
 
    1. bežné príjmy sa zvyšujú z 38 188 397 € na 39 336 929 €, zvýšenie o 1 148 532 € 
    2. bežné výdavky sa zvyšujú z 36 445 988 € na 37 618 670 €, zvýšenie o 1 172 682 € 
    3. kapitálové príjmy sa znižujú z 1 313 171 € na 960 419 €, zníženie o 352 752 € 
    4. kapitálové výdavky sa znižujú zo 6 558 967 € na 6 451 731 €, zníženie o 107 236 € 
    5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 7 176 103 € na 7 523 771 €, zvýšenie 
        o 347 668 € 
    6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 672 716 € na 3 750 718 €, zvýšenie 
        o 78 002 € 

b) predĺženie termínu čerpania úverového rámca (schváleného uznesením MsZ č. 171 dňa                 
30.11.2020) o nevyčerpanú sumu do 29.9.2023. 
 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.68) 
za: 17 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

BOD č.22 
Správa o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2021 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice  
-  Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby, ŽPaMR 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby, ŽPaMR 

Mesto Michalovce v roku 2021 v rámci zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy 
pre širokú verejnosť na území mesta Michalovce, pokračovalo vo zmluvnom vzťahu 
s dopravcom DZS – M.K. Trans s.r.o., Staničná 3, Michalovce, ktorá bola uzatvorená na obdobie 
1.1.2019–31.12.2028 ako Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 
doprave (ďalej len zmluva).   

Na základe tejto zmluvy dopravca predložil výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách 
o svojej činnosti za r. 2021.  

Dopravcovi bola v roku 2021 v dvanástich splátkach vyplatená preddavková suma za 
služby MAD v celkovej  výške 582 900 €. 
Podrobnejšie viď. materiál. 
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R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 
Chápem, že mesto má povinnosti zabezpečovať služby vo verejnom záujme. Buď to 
zabezpečuje mesto, alebo to dá zabezpečovať súkromnej firme. Mesto sa rozhodlo ísť cestou 
súkromnej spoločnosti a tým pádom sa vzdalo akýchkoľvek dotácií z eurofondov na nákup 
autobusov, na samotnú prevádzku, nákup zastávok a ich servisovanie, informačné systémy, 
nákup softwaru atď. Sú to všetko položky na zvyšovanie kvality a konkurencie schopnosti. 
Všetkých týchto vecí sme sa zriekli. Odporúčal som, aby mesto vstúpilo do tejto spoločnosti, 
aby sme sa mohli uchádzať o projekty. 
Je pochopiteľné, že máme stále menej cestujúcich pri takomto druhu dopravy. Na dopravu 
v meste sa treba pozerať globálne, komplexnejšie aj z podielom mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, mesto sa ničoho nezbavilo. Mesto malo aj predtým súkromného poskytovateľa. 
S výnimkou Bratislavy, Košíc, Prešova, majú ostatné slovenské mestá externých prepravcov, 
lebo ide o službu, ktorá je nákladná, náročná na logistiku a ľudí a tiež stojí nemalé finančné 
prostriedky. Momentálne ani nie je doba na takéto riešenia. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Odporúčam vstúpiť podielom do spoločnosti. Podiel sa dá vyšpecifikovať. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Chýba mi v správe koľko vozového parku máme, koľko liniek prevádzkujeme. Detailnejšie 
rozpis techniky. Čo sa v priebehu roka dokúpilo, aké vozidlá. Aký je plán na nákup vozidiel? 
Plánuje spoločnosť zvyšovať ceny lístka? 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V tomto období nepočítame s nárastom cien lístkov za cestovné. 
 
PhDr. Mikuláš Koščo – konateľ spol. DZS-M.K. Trans, s.r.o. 
Projekty boli na koľajovú autobusovú dopravu, týkalo sa to len 5 miest. Sledujeme stav, kde 
by sme sa mohli zapojiť, zatiaľ nebol taký projekt vyhlásený. 
Tento rok sme zakúpili 5 autobusov na plyn, mysleli sme si, že to bude ekonomickejšie. Je 
možnosť zakúpiť nové autobusy, ale bude to stáť nemalé peniaze. Mesto Michalovce je 
najlacnejšie v cene za km na Slovensku. Napr. v Humennom je to viac ako o 1 €. Môžu byť nové 
autobusy, ale budeme jazdiť za 2,60 €, nie za 1,40 €. 
Nakupujeme jazdené autobusy, nízko podlažné. Generálne opravy vykonávame v našom 
servise. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Súhlasím s poslancom Gecim. Pán primátor nepochopili ste čo tým chcel povedať poslanec 
Geci. Počúvame ohľadom MAD stále to isté. 
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Radovan Geci – fakt. poznámka 
Je rozdiel keď o eurofondy žiada súkromná spoločnosť alebo samospráva. Napr. teraz 
nakupuje nové autobusy Trenčín, Bratislava, Prešov, Košice cez dotácie. Účel je dostať sa 
k externým zdrojom, aby sa to nepremietlo do rozpočtu mesta  cez zvýšené cestovné. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Neviem, či mesto Trenčín má vlastnú MAD. Pri Prešove, Košiciach a Bratislave tak ako tu už 
bolo povedané, je to opodstatnené. Výzva adresovaná slovenským samosprávam je vlastne 
adresovaná spomínaným mestám, sú to veľké mestá a im sa to vyplatí. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Pán konateľ ďakujem za informáciu, takýto prehľad  som očakával aj v správe. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Od roku 2016 nám klesol počet cestujúcich o viac ako 50 % a tak isto tržby. Očakával by som 
v správe viac štatistiky.  
Aké opatrenia boli prijaté, aby došlo k opätovnému nárastu cestujúcich? 
 
PhDr. Mikuláš Koščo – konateľ spol. DZS-M.K. Trans, s.r.o. 
Zabezpečili sme nízko podlažné autobusy, 5 vozidiel na zemný plyn. V autobusoch máme wifi, 
sú upravené a čisté. Pokles bol aj z dôvodu Covidu, keď boli odstavené školy. 
 
  
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
berie na vedomie    
Správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2021. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.69) 
za: 17 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

− Primátor mesta odovzdal vedenie zastupiteľstve prvej viceprimátorke 
PhDr. Jane Cibereovej. 
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BOD č.23 
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023-2026 
v meste Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice  
-  Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. odboru SV. 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. odboru SV 

V súčasnosti mesto Michalovce používa Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý bol 
schválený na obdobie rokov 2018 – 2022. Keďže platnosť tohto dokumentu končí 
k 31.12.2022, mestský úrad – odbor sociálnych vecí v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti 
a v spolupráci a s verejnosťou vypracovali návrh na nový komunitný plán, ktorý po schválení 
bude platiť na ďalšie štvorročné obdobie, až do konca roku 2026. 

Mesto Michalovce, tak ako ostatné samosprávy, je na základe dikcie zákona 
o sociálnych službách povinné vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb vo 
svojom územnom obvode. Komunitný plán nám dáva odpoveď na otázku ako veľa a aké 
sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť na území mesta rozmiestnené a aké ľudské, 
materiálne a finančné zdroje máme  na tento účel k dispozícii.  

Komunitný plán je výsledkom komunitného plánovania. Primátorom mesta bola 
ustanovená tzv. Pracovná skupina na vytvorenie návrhu Komunitného plánu rozvoja 
sociálnych služieb mesta Michalovce na obdobie rokov 2022 – 2026. 
Pri tvorbe nového komunitného plánu boli použité výsledky dvoch prieskumov. Dotazníkový 
prieskum bol vykonaný u poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci a druhý 
prieskum zisťoval názory a skúsenosti s poskytovanými službami v danej oblasti medzi 
verejnosťou. 

Jednotlivé časti Komunitného plánu boli priebežne zverejňované na webovej stránke 
mesta kvôli pripomienkam a návrhom občanov mesta. Verejnosť bola štyrikrát oboznámená 
s jednotlivými kapitolami dokumentu s tým, že občania mesta mali možnosť vzniesť návrhy 
a pripomienky vo vymedzenom časovom termíne. Zo strany občanov neboli zaznamenané 
žiadne pripomienky. 
           Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý načrtne poskytovanie 
sociálnych služieb na úrovni samosprávy tak, aby zodpovedal potrebám jednotlivých skupín 
občanov a bol v súlade s miestnymi špecifikami. Analyzuje stav poskytovaných sociálnych 
služieb na území mesta Michalovce a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na 
obdobie 2023 – 2026. Plán je vypracovaný a schválený na základe aktuálne platných 
Národných priorít rozvoja sociálnych služieb 2021 – 2030. 
 
 
R o z p r a v a  
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Aký je súčasný stav, koľko máme kapacít v domove dôchodcov? Aké sú vízie do budúcna? 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. odboru SV 
Súčasná lôžková ponuka je 253. Podľa normatív predpokladaná potreba je 220. V zariadení 
opatrovateľskej služby je existujúca ponuka 60 lôžok. Podľa normatív sa očakávalo 94 lôžok. 
Domáca opatrovateľská služba čo je pre mesto top priorita, očakáva sa potreba 454 
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opatrovaných, reálne ponúkame služby pre 109 opatrovaných. V meste neexistuje 
nevybavená žiadosť o poskytnutie domácej opatrovateľskej služby. Rozhodujúcu úlohu tu hrá 
aj to, že štát razantne zvýšil príspevok za výkon opatrovateľskej služby v rámci rodiny až do 
výšky 600 €. Mnoho členov rodiny siahlo po výkone tejto funkcie. 
Chýbajú nám predovšetkým služby krízovej intervencie, máme málo disponibilných lôžok. 
Pomerne málo lôžok evidujeme v časti špecializované sociálne zariadenie. Momentálne ich 
máme 25, sú ponúkané pre najťažšie zdravotné stavy. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2026 v meste Michalovce. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.70) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

PhDr. Jana Cibereová, zástupkyňa primátora odovzdala vedenie zastupiteľstva 
primátorovi mesta. 

 
 

BOD č.24 
Návrh na osadenie piatich pamätných dlaždíc na pamiatku obetiam holokaustu 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice  
-  Materiál predkladala Mgr. Mária Stričková, ved. odboru komunikácie, marketingu a kultúry. 
 
Mgr. Mária Stričková, ved. odboru komunikácie, marketingu a kultúry 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo 30. mája na svojom zasadnutí VZN 
č.220/2022 o pešej zóne v meste Michalovce. Na základe článku 6, bod 6.4.2 predkladáme na 
schválenie osadenie 5 pamätných dlaždíc na pamiatku obetiam holokaustu, ktoré žili v našom 
meste.  
Samotné pamätné dlaždice – Kamene zmiznutých (Stolpersteine) sú spravidla osadené priamo 
pred domom obete a pozostávajú z betónových kociek osadených v dlažbe, ktoré na vrchu 
nesú mosadznú tabuľku s menom obete. Obsahujú aj ďalšie známe informácie, ako sú rok 
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narodenia a okolnosti tragédie vrátane smrti. Rozmery každého kameňa sú 10x10 cm. Na 
Slovensku ich začalo umiestňovať občianske združenie Antikomplex.sk v roku 2012.  
Mesto Michalovce oslovil pán Liad Barkan s prosbou o osadenie tzv. Kameňov zmiznutých. 
Keďže nemáme informácie o presnej adrese jeho príbuzných, navrhujeme osadiť kamene na 
Námestí osloboditeľov, v okolí miniatúry michalovskej synagógy.  
Kamene zmiznutých sa v súčasnosti nachádzajú takmer vo všetkých krajinách, ktoré boli počas 
druhej svetovej vojny okupované nacistami a taktiež v mnohých mestách na Slovensku. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Milan Potocký 
Som rád, že mesto nezabúda na svojich rodákov. Odvlečení ľudia mali v koncentračných 
táboroch len čísla a je dobre, že sa naspäť vrátia mená. 
 
Mgr. Ján Várady 
Už na poslednom zastupiteľstve som navrhoval, aby sme nešli po stopách anglosaských 
zvyklostí, aby sme boli aj my v niečom originálny, ako napr. osadzovanie tabuliek hercom 
v Trenčianskych Tepliciach. 
Za tým účelom by sme mali využívať našu fontánu, kde by sa pripevnili tabuľky, čo asi vydrží 
dlhšie ako na chodníku, kde môžu byť znečistené. Treba rozmýšľať aj nad inými spôsobmi. 
Michalovce malo kedysi vyše 3500 židovských občanov. Väčšina skončila v koncentračných 
táboroch. Navrhoval som postaviť pamätný múr, kde by boli vypísané všetky mená a v ktorých 
koncentračných táboroch skončili. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
Pán poslanec Várady nepochopil celý princíp toho o čo tu ide. Nejde tu o všetkých židov, 
ktorých deportovali z nášho mesta umiestniť na chodníky, ale ide tu o pamätné kamene 
Stolpersteine. Je ich 65 tis. vo svete v 22 krajinách. Umiestnil ich umelec Gunter Demnig. Ide 
o kameň, o ktorý sa ma zakopnúť, preto majú byť osadené na chodníkoch. Nechápem tu 
paralelu s umelcami, tu ide o úplne niečo iné. Tento princíp vymysleli sami židia. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
obsahový návrh na osadenie piatich pamätných dlaždíc na pamiatku obetiam holokaustu:  
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1.  
TU ŽIL  
YEHOSHUA HERMAN BLASBALG  
NAR. 1917  
DEPORTOVANÝ 1942  
DO PRACOVNÝ TÁBOR SEREĎ  
OSLOBODENÝ 1944  
 
2.  
TU ŽIL  
ISRAEL BLASBALG  
NAR. 1882  
DEPORTOVANÝ 1942  
DO LUKOW GHETTO  
ZAVRAŽDENÝ 1942  
 
3.  
TU ŽILA  
BERTA BRAINDL BLASBALG  
NAR. 1887  
DEPORTOVANÁ 1942  
DO LUKOW GHETTO 
ZAVRAŽDENÁ 1942 
 
4.  
TU ŽILA  
FRIDA FRUMET BLASBALG  
NAR. 1912  
DEPORTOVANÁ 1942  
DO LUKOW GHETTO  
ZAVRAŽDENÁ 1942  
 
5.  
TU ŽIL  
ZEW-YEHUDA VILIAM BLASBALG  
NAR. 1926  
DEPORTOVANÝ 1942  
DO LUKOW GHETTO  
ZAVRAŽDENÝ 1942 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.71) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.25 
Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2022 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice  
-  Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V zmysle schváleného Štatútu mesta Michalovce Mestské zastupiteľstvo Michalovce 
každoročne udeľuje: 
 
Čestné občianstvo Mesta Michalovce 
Cena Mesta Michalovce 
Cena primátora Mesta Michalovce. 
 
Návrhy na Ceny Mesta Michalovce, boli prerokované v komisiách, v mestskej rade a teraz sú 
predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. O Cenách primátora Mesta Michalovce 
rozhoduje primátor mesta. 
 

 
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 MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

1. S c h v a ľ u j e 
 

Ceny mesta  pre 
PaedDr. Martina Molnára 
Bc. Alenu Niklasovú Dis. 
Pavla Regendu 
Teodora Šimoniča  in memoriam 
Základnú školu, Komenského 1, Michalovce 
       

2. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

   Informáciu o udelení  Cien primátora 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.72) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 

BOD č.26 
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice  
-  Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto Michalovce 
 
Cenu Košického samosprávneho kraja  Mesto Michalovce  navrhuje  udeliť : 
 
Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach 
 
Odôvodnenie návrhu:  Pri príležitosti 100. výročia vzniku Gymnázia v Michalovciach. 
 
 
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 MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
návrh  na  udelenie  Ceny Košického samosprávneho kraja pre  Gymnázium Pavla Horova 
v Michalovciach. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.73) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.27 
Informatívna správa k doručenému podnetu na začatie konania  
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. od JUDr. Gabriela Dobranského 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 27 zápisnice  
-  Materiál predkladal JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
Predkladám informatívnu správu k doručenému podnetu podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. od JUDr. Gabriel Dobranský. Dňa 19.5.2022 bol doručený podnet na začatie konania proti 
členom majetkovej komisie a to: MUDr. Jozefovi Makohusovi, Ing. Jozefovi Sokologorskému, 
MUDr. Janovi Mihalečkovi a zamestnancovi úradu Ing. Zdenkovi Vasiľovi. Podanie bolo 
odôvodnené skutočnosťou, že zo strany menovaných došlo k porušeniu čl. 8.2 Etického 
kódexu mesta Michalovce a to z dôvodu nevysvetlenia a zdôvodnenia rozhodnutia, ktoré 
prijali v súvislosti s plnením svojej funkcie pri hlasovaní v majetkovej komisií dňa 14.3.2022. 
Predseda KOVZ vyzval verejných funkcionárov o zaujatie písomného stanoviska. Vyjadrenia 
verejných funkcionárov boli formálne. 
Komisia na ochranu verejného záujmu na základe predložených dokladov neodporúča MSZ 
Michalovce začať konanie v zmysle ústavného zákona. 
 
 
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 MUDr. Jozef Makohus  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 k doručenému podnetu na začatie konania podľa ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. od JUDr. Gabriela Dobranského a na základe odporúčania Komisie na ochranu 
verejného záujmu nezačína konanie v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.74) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.28 
Informatívna správa k doručenému podnetu na začatie konania  
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. od Spoločenstva vlastníkov bytov 
Vežiak. 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 27 zápisnice  
-  Materiál predkladal JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda KOVZ 
Dňa 4.8.2022 primátor mesta postúpil v zmysle ustanovenia bodu 4.1.6 Štatútu KOVZ MSZ 
Michalovce, predsedovi KOVZ JUDr. Ing. Erikovi Sibalovi podanie  - Sťažnosť na porušenie 
Ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslancami MsZ Michalovce: Radovan Geci a Milan Kaplan zo dňa 1.8.2022 od 
Spoločenstva vlastníkov bytov Vežiak Nad Laborcom 1768/2 V1 Michalovce, zast. Jozefom 
Komárom – predsedom. 
Odôvodnenie: zo strany funkcionárov nedošlo k dodržaniu čl.6 úst. zákona .... poslanec je 
povinný oznámiť osobný záujem v prejednávanej veci.  Na predmetnom MsZ 30.5.2022 v bode 
pri prerokovaní vecných bremien, konkrétne uloženie optických sieti na pozemkov mesta 
firmou ANTIK Telekom s.r.o. boli poslanci Radovan Geci a Milan Kaplan v konflikte záujmu, p. 
Geci ako majiteľ firmy  GECOM  a p. Kaplan ako zamestnanec  tejto firmy. 
Predseda KOVZ vyzval poslancov na zaujatie písomného stanoviska. 
P. Kaplan predložil komisii vyjadrenie, v ktorom uviedol, že od 27.2.2022 nie je zamestnancom 
spoločnosti GECOM s.r.o. Michalovce. 
P. Geci predložil prepis z rozpravy: „Aj keď sa zdá, že som zaujatý, keďže pracujem 
v telekomunikáciách, pokúsim sa reagovať výhradne z pohľadu občana a poslanca mesta so 
záujmom chrániť životné prostredie ...“ 
KOVZ na základe predložených dokladov neodporúča MsZ Michalovce začať konanie v zmysle 
ústavného zákona. 
 
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 MUDr. Jozef Makohus  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 k doručenému podnetu na začatie konania podľa ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. od Spoločenstva vlastníkov bytov Vežiaka na základe odporúčania Komisie na 
ochranu verejného záujmu nezačína konanie v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.75) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

BOD č.29 
Voľba predsedov a členov komisií a poverenie sobášiacich   poslancov pre  
volebné obdobie 2018-2022 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 29 zápisnice  
-  Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na  ustanovujúcom  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva  v  Michalovciach  dňa   12.12.2018 
zložil sľub poslanca Ing. Jozef Sokologorský. Uznesením č. 1 bol zvolený do funkcie predsedu  
finančnej komisie, bol zvolený ako člen majetkovej komisie a zároveň ho MsZ poverilo ako 
sobášiaceho pre volebné obdobie 2018-2022. 
Dňa 6.7.2022 oznámil Ing. Jozef Sokologorský, že sa vzdáva poslaneckého mandátu Mestského 
zastupiteľstva Michalovce vo volebnom období 2018-2022. 
Na základe uvedeného oznámenia Ing. Jozefovi Sokologorskému zanikol mandát poslanca.  
Z uvedeného dôvodu Mestské zastupiteľstvo  odvoláva  Ing. Jozefa Sokologorského z funkcie 
predsedu Finančnej komisie, funkcie člena majetkovej komisie a z poverenia sobášiaceho 
poslanca pre volebné obdobie 2018-2022. Zo zákona Ing. Jozefovi Sokologorskému ako 
zástupcovi primátora zaniklo členstvo v mestskej rade. 
   
 
Mgr. Martin Nebesník 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, chcem vás informovať, že na základe 
skutočnosti, že dňom 1.8.2022 som bol primátorom mesta vymenovaný za riaditeľa VI. 
Základnej školy na Ul. Okružnej v Michalovciach. Po skončení tohto mestského zastupiteľstva 
v súlade s ustanoveniami § 11 ods.2 a § 25 ods.2 zákona o obecnom zriadení  sa vzdám 
mandátu poslanca MsZ v Michalovciach. Vzdanie sa urobím písomne k 31.8.2022 doručením 
do podateľne MsÚ Michalovce. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho 
orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie. 
Záverom sa chcem poďakovať za spoluprácu vedeniu mesta a kolegom poslancom. Zvlášť sa 
chcem poďakovať p. Zahorčákovi, primátorovi mesta, bolo mi cťou s ním spolupracovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec ďakujem vám za poslaneckú prácu a zastupiteľstvo musí na to reagovať už teraz. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach navrhuje odvolať Mgr. Martina Nebesníka z členstva 
v Mestskej rade Michalovce, ďalej z funkcie predsedu Komisie životného prostredia 
a verejného poriadku, člena Komisie školstva, mládeže a športu a z poverenia sobášiaceho 
poslanca pre toto volebné obdobie.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  navrhuje zvoliť do funkcie predsedu Finančnej 
komisie Mgr. Mariána Sabovčíka.  Zároveň navrhuje  zvoliť MUDr. Maroša Eľka za predsedu 
Komisie životného prostredia a verejného poriadku a MUDr. Mariannu Pillárovú za členku 
Komisie životného prostredia a verejného poriadku. Mestské zastupiteľstvo navrhuje  zvoliť 
Mgr. Miroslava Dufinca  za člena Komisie majetkovej.  
 Mestské zastupiteľstvo zároveň navrhuje schváliť poverenie sobášiacich pre volebné 
obdobie 2018-2022, a to Mgr. Miroslava Dufinca a RNDr. Danielu Barkasi, PhD.   
 
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 MUDr. Jozef Makohus  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.Odvoláva 
a)  Ing. Jozefa Sokologorského  z funkcie predsedu Finančnej komisie, funkcie člena Komisie    
      majetkovej   a z poverenia sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie 2018-2022. 
b)  Mgr. Martina Nebesníka z členstva v Mestskej rade Michalovce,  z  funkcie   predsedu  
     Komisie  životného prostredia a verejného poriadku, z funkcie člena Komisie  školstva,    
     mládeže a športu  Michalovce a z poverenia sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie     
    2018-2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.76) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
  
2.Volí 
     a)   MUDr. Maroša Eľka  za predsedu Komisie životného prostredia a verejného poriadku 
 s  účinnosťou od 1.9.2022 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.77) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
     b)    Mgr. Mariána Sabovčíka za predsedu Finančnej komisie s účinnosťou od 1.9.2022 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.78) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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     c) MUDr. Mariannu Pillárovú za členku Komisie životného prostredia a verejného 
 poriadku a za  
              členku Komisie školstva, mládeže a športu s účinnosťou od 1.9.2022 
     d) Mgr. Miroslava Dufinca  za člena Komisie majetkovej s účinnosťou od 1.9.2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.79) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
  
3. Schvaľuje 
    Poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2018-2022: 
     Mgr. Miroslava Dufinca 
     RNDr. Danielu Barkasi, PhD.    Uvedené zmeny  budú platné a účinné od 1.9.2022.  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.80) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č.30 
Interpelácie 
Na XVII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 30.8.2022 
interpelácie predložili poslanci: 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Ako člen rady Materskej školy na Ul. Masarykovej 30, Michalovce sa chcem opýtať, či mesto 
plánuje riešiť problematiku dopravy detí a parkovania v danej lokalite. 
        
MUDr. Iveta Jasovská 
Obyvatelia mesta sa pýtajú či nie je možné ponatierať lavičky na Námestí osloboditeľov. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Vážený pán primátor, mamičky s malými deťmi sa dotazujú, či zo strany mesta Michalovce 
ako správcu verejných toaliet na Ul. Špitálskej, nie je možná inštalácia prebaľovacieho  pultu. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
Na základe opakovaných interpelácii občanov Murgašovej ulice navrhujem umiestnenie 
brzdového pruhu v strede každého obytného domu na Murgašovej ulici. Je to z dôvodu 
rýchlych prejazdov  na spojnicu s Okružnou ulicou s ohrozovaním detí vychádzajúcich na 
parkovisko. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Obyvatelia jazdiaci autom po Ul. Boženy Nemcovej ma kontaktovali s požiadavkou riešenia 
dopravnej situácie na križovatke ulíc Boženy Nemcovej a Terézie Vansovej. Uvedená 
križovatka je málo prehľadná. Na pravej strane komunikácie z Ul. Boženy Nemcovej sa 
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nachádza oplotenie domu, ktoré tvorí súvislý múr, čim spôsobuje neprehľadnosť v premávke 
na Ul. Terézie Vansovej. Z ľavej strany výhľad zakrýva ker, ktorý je umiestnený na súkromnom 
pozemku. Ul. Terézie Vansovej má v tomto úseku zlom, čo spôsobuje, že prichádzajúce auto 
zbadá vodič prichádzajúci z Ul. B. Nemcovej v poslednej chvíli. Ku kolíznym situáciám dochádza 
hlavne v ranných hodinách. Je možné umiestniť na tejto križovatke dopravné zrkadlo? 

 
 

BOD č.31 
Štvrťhodina pre občanov 
V rámci rokovacieho poriadku sa do tohto bodu nikto neprihlásil. 
 

 
BOD č.32 
Záver 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, program dnešného rokovania MsZ 
Michalovce sme vyčerpali, zároveň išlo o posledné pracovné rokovanie. Chcem vám všetkým 
poďakovať za to, že ste počas celých štyroch rokov aktívne vystupovali. Chcem vám poďakovať 
za spoluprácu a želám všetkým veľa úspechov v ďalšom živote. Čaká nás ešte slávnostné 
mestského zastupiteľstvo, kde za celým volebným obdobím urobíme definitívnu bodku. 
Ešte raz ďakujem a želám všetkým všetko dobre. 
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