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Z á p i s n i c a  
 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 18. novembra 2022 o 9,30 hod. v  sále objektu Zlatého býka 

v Michalovciach 
_______________________________________________________________________ 

 
   
1. OTVORENIE 
 
     Po štátnej hymne SR a hymne mesta Michalovce primátor Viliam ZAHORČÁK otvoril 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach po ukončení volieb do 
orgánov samosprávy v roku 2022, v súlade s § 12 odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Primátor mesta Viliam Zahorčák privítal: 
       -     poslancov MsZ       

- poslancov KSK 
- poslanca Národnej rady SR 
- bývalých primátorov mesta 
- predstaviteľov štátnych inštitúcií hospodárskej sféry, cirkví, škôl a ďalších prítomných. 

 
Program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 ods.5 zákona o obecnom 

zriadení ste obdržali spolu s materiálmi a  bol zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom 
zriadení. Skladá sa z dvoch častí.  V prvej časti je správa o výsledkoch volieb a slávnostné 
skladanie sľubov.  
Druhá časť je pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva a schvaľovanie bodov programu 
rokovania. 
 
Primátor mesta Viliam Zahorčák 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že zapisovateľka mestského zastupiteľstva Anna Čurmová vykonáva 
túto funkciu štandardne v rámci svojej pracovnej náplne, určujem len overovateľov. 
 
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem: 
MUDr. Jána Mihalečka 
a 
Ing. Jozefa Sokologorského 

 
Viliam Zahorčák, požiadal predsedu mestskej volebnej komisie pána Mgr. Maroša Demka 
o predloženie Správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 
2022 v meste Michalovce. 
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2. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO ORGÁNOV MESTA MICHALOVCE 
 

Vážený pán primátor, vážení prítomní, 
pred odovzdaním osvedčení o zvolení primátora mesta Michalovce a poslancov Mestského 
zastupiteľstva chcem vás informovať o priebehu volieb do orgánov mesta Michalovce, tak ako 
ich zaznamenala Mestská volebná komisia. 
    V úvode dovoľte uviesť niekoľko základných faktov. Na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach sa v meste volilo 25 poslancov v šiestich volebných obvodoch 
rozdelených do 32 okrskoch.  
     O post poslanca Mestského zastupiteľstva  sa uchádzalo 119 kandidátov. Oproti roku 
2018 je to menej o dvoch kandidátov. O post primátora mesta sa uchádzali 7 kandidáti a teda 
môžem skonštatovať, že aj v tomto prípade sme zaznamenali pokles o 2 kandidátov oproti 
volebnému roku 2018. Ako predseda mestskej volebnej komisie som prevzal vzdanie sa 
kandidatúry od 2 kandidujúcich poslancov do mestského zastupiteľstva a jedného kandidáta 
na post primátora mesta. Kandidátne listiny do poslaneckého zboru podalo 31 subjektov z 
toho 3 koalície politických strán, 15 politických strán a trinásti nezávislí kandidáti. Na funkciu 
primátora podali kandidátne listiny dve koalície politických strán, dve politické strany  a traja 
nezávislí kandidáti. Mestská volebná komisia nezistila, žiadne nedostatky v predložených 
kandidátnych listinách a zaregistrovala všetký subjekty.  
     Vo volebný deň bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 30 504 voličov. Volieb sa 
zúčastnilo 11 655 voličov, čo predstavovalo 38,2 % účasť. V porovnaní s predošlými voľbami 
do orgánov samospráv, ktoré sa konali v roku 2018 bola účasť v tomto roku vyššia o 0,27 %. 
      Občania nášho mesta, ktorí sa zúčastnili volieb si za primátora mesta zvolili  Mgr. 
Miroslava Dufinca, ktorý získal 4 921 hlasov, čo predstavuje 43,47 % oprávnených voličov a 
zvíťazil vo všetkých šiestich volebných obvodoch. Na druhej strane najmenej úspešný kandidát 
na funkciu primátora získal 171 hlasov, čo je 1,51 % hlasov.  
 Ku dňu zasadnutia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vzdali 
poslaneckého mandátu za volebný obvod č. 1 poslanec MUDr. Jozef Valiska a za volebný 
obvod č. 3 Mgr. Miroslav Dufinec. V zmysle príslušnej právnej úpravy v prípade vzdania sa 
mandátu poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal 
najväčší počet hlasov vo volebnom obvode. V našom prípade za náhradníka pre volebný obvod 
č. 1 bude ustanovený PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD a za náhradníka pre volebný obvod č. 3 
bude ustanovená Ing. Jana Dlužanská.  
     
     Pre nasledujúce volebné obdobie boli za poslancov mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach podľa volebných obvodov a počtu získaných hlasov zvolení: 
 
Vo volebnom obvode č. 1.      
Ing. Jozef Sokologorský 
RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 
Marek Michajlo 
náhradník - PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.    
Vo volebnom obvode č.2.   
Ing. Martin Čornej  
Bc. Patrik Bašista 
MUDr. Ján Mihalečko 
MUDr. Dušan Goda 
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Mgr. art. Miroslav Kisty 
Mgr. Ján Varady 
Vo volebnom obvode č. 3.  
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Maroš Eľko 
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
Mgr. Jaroslav Čúčny 
náhradník – Ing. Jana Dlužanská 
Vo volebnom obvode č.4. 
Ing. Ján Kerekeš 
JUDr. Tímea Sotáková  
Radovan Geci 
MUDr. Jozef Makohus 
Vo volebnom obvode č. 5. 
Ing. Filip Kaľavský 
Doc. Ing. Michal Stričík PhD. 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Peadr. Radmila Hajduková 
Vo volebnom obvode č. 6. 
Ing. Martin Horňák 
Ing. Eva Muchová  
 
     Vážene dámy, vážení páni, 
     dovolím si vás informovať, že v 32 okrskových volebných komisiách, mestskej volebnej 
komisií a špeciálnej volebnej komisií v deň volieb pôsobilo 663 členov a 33 zapisovateľov. Za 
mestskú volebnú komisiu uvádzam, že počas volebného dňa sme nezaznamenali žiadne 
vážnejšie incidenty a všetky otázky technicko- administratívneho charakteru boli operatívne 
zodpovedané. Poďakovanie patrí  všetkým  slušným a odborne zdatným členom volebných 
komisií, príslušným zamestnancom okresného úradu v Michalovciach a v neposednom rade 
občanom mesta Michalovce.     
             Záverom chcem zablahoželať k zvoleniu pánovi primátorovi ako aj novozvoleným 
poslancom a popriať vám veľa úspechov v nasledujúcej štvorročnej práci.  
                                                                                 
 
3. ZLOŽENIE SĽUBU PRIMÁTORA MESTA 
 
     Predseda mestskej volebnej komisie Mgr. Maroš Demko po prednesení správy  
o výsledkoch volieb do orgánov mesta Michalovce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022  požiadal 
novozvoleného primátora mesta Michalovce pána Mgr. Miroslava Dufinca, aby pristúpil 
k zloženiu sľubu. Zároveň požiadal všetkých prítomných, aby počas aktu zloženia sľubu 
primátora mesta Michalovce povstali. 
 
Novozvolený primátor Mgr. Miroslav Dufinec po prečítaní sľubu v znení „Sľubujem na voju 
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta 
a Slovenskej   republiky.   Ústavu    Slovenskej   republiky,   ústavné   zákony  a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“  tento sľub podpísal.  
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- Po podpísaní sľubu pánom primátorom  predseda mestskej volebnej komisie pán  
   Mgr. Demko  odovzdal Mgr. Miroslavovi Dufincovi  „Osvedčenie o zvolení primátora“.   
   (Podpísaný sľub primátora mesta je doložený k tejto  zápisnici).  

 
 
4.  ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV MsZ MICHALOVCE 
 

Primátor mesta Mgr. Miroslav Dufinec vyzval najstaršieho poslanca MsZ p. Mgr. Jána 
Váradyho k zloženiu  a podpísaniu poslaneckého sľubu a následnému  prevzatiu osvedčenia 
o zvolení poslanca.  
- Primátor poprosil prítomných, aby počas tohto sľubu povstali. 
 

Mgr. Ján Várady  po prečítaní poslaneckého  sľubu v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia“  tento sľub podpísal, podal primátorovi ruku  a z rúk predsedu mestskej volebnej 
komisie p. Mgr. Demka si prevzal  osvedčenie o zvolení poslanca.   

(Podpísaný poslanecký sľub Mgr. Jána Váradyho   je doložený k tejto zápisnici). 

 
Ďalej pán poslanec Mgr. Ján Várady v ďalšej časti  rokovania  ustanovujúceho MsZ, požiadal 
poslancov, aby v abecednom poradí ako budú vyzvaní, pristupovali k podpísaniu sľubu. 
 

Poslanci podpísali sľub poslanca, podali ruku primátorovi mesta a predseda 
mestskej volebnej komisie im odovzdal  „Osvedčenie o zvolení za poslanca“.  
(Podpísané sľuby poslancov MsZ  tvoria  prílohu tejto zápisnice). 
 

 

PRÍHOVOR PRIMÁTORA    
Vážení poslanci NR SR, vážení poslanci KSK, vážení bývalí primátori mesta Michalovce, vážení 

poslanci, vážení prítomní, drahí Michalovčania, 

s veľkou pokorou som prijal výsledky komunálnych volieb, v ktorých mi občania nášho mesta 
prejavili najväčšiu dôveru spomedzi kandidátov na post primátora mesta. Preto mi dovoľte v 
prvom rade poďakovať nielen všetkým tým, ktorí mi vo voľbách odovzdali svoj hlas, ale aj 
všetkým Michalovčanom, ktorí sa komunálnych volieb zúčastnili a tým dali najavo, že im 
budúcnosť a smerovanie nášho mesta nie sú ľahostajné, Chcel by som túto príležitosť využiť 
aj na to, aby som sa z tohto miesta poďakoval všetkým členom volebných komisií za ich skvele 
vykonanú prácu spojenú s hladkým a zákonným priebehom volieb ako aj prácu spojenú s ich 
prípravou a vyhodnotením. Osobitne by som sa chcel dnes poďakovať dosluhujúcemu 
primátorovi mesta, pánovi Viliamovi Zahorčákovi za to, že celých 16 rokov naplno venoval 
všetko svoje úsilie k tomu, aby naše mesto napredovalo a aby sa kvalita života jeho obyvateľov 
neustále zlepšovala. Za jeho obetavosť, námahu, ale aj múdrosť s ktorou si počínal pri riešení 
rôznych problémov, ktoré sú súčasťou riadenia mesta, mu patrí moja obrovská úcta a obdiv.  



5 

 

Takisto mi dovoľte úprimne zablahoželať všetkým poslancom MsZ k zvoleniu do ich funkcie 
na základe mandátu, ktorý im občania nášho mesta odovzdali v uskutočnených voľbách. 
Pevne verím, že budú svoju prácu vykonávať s plným nasadením a s cieľom napomôcť 
ďalšiemu rozvoju nášho mesta. Ako je z výsledkov volieb zrejmé, MsZ je zložené z 
predstaviteľov širokého spektra politických subjektov, ale aj z poslancov, ktorí vo voľbách 
kandidovali bez podpory politických strán. Napriek tomu môžem s radosťou konštatovať, že 
mnohé plány, s ktorými jednotliví poslanci vstupovali do kampane, sa navzájom prekrývajú 
alebo sú v niektorých prípadoch dokonca totožné, čo mi dáva veľkú nádej k tomu, že pri našej 
práci budeme schopní pri riešení úloh nájsť široký konsenzus a že sa budeme vedieť na 
mnohých veciach zhodnúť. 
Všetci vieme, že v súčasnosti zažívame neľahké časy poznačené vojnovým konfliktom na 
Ukrajine, ako aj enormným zvyšovaním cien energií, potravín a celkovo životných nákladov. 
Bude pred nami neľahká úloha popasovať sa s týmito skutočnosťami aj na úrovni komunálnej 
politiky, a to pri prijímaní rôznych opatrení s cieľom zabezpečiť fungovanie mesta v kontexte 
súčasnej reality. Takisto sa budeme musieť zhodnúť na pláne rozvoja nášho mesta, ktorý bude 
pre nás kľúčovým dokumentom, keďže na jeho základe sa budú odvíjať jednotlivé aktivity 
spojené s prácou MsZ, MsÚ a ďalších organizácií v pôsobnosti mesta. Veľmi akútne budeme 
musieť riešiť odpadové hospodárstvo a iné záležitosti týkajúce sa ochrany životného 
prostredia, ale aj neustále sa pokúšať získavať externé zdroje na investičné projekty ako 
napríklad revitalizácia Amfiteátra na Hrádku, či výstavba Domu smútku na novom cintoríne. 
Bude potrebné zaoberať sa dopravnou situáciou v našom meste, ale aj postupnou 
implementáciou smart prvkov s cieľom budovať moderné mesto, atraktívne pre všetkých jeho 
obyvateľov. 
Ja osobne sa budem snažiť aj o to, aby v našom meste vznikali nové pracovné príležitosti, ktoré 
by našim občanom dokázali zabezpečiť slušné živobytie a eliminovať odchod mladých rodín 
do zahraničia, či väčších miest. To všetko ale aj mnohé iné sa musí diať popri iných aktivitách, 
ktoré naši občania očakávajú, ako napríklad revitalizácia jednotlivých mestských častí, oprava 
ciest a chodníkov, udržiavanie čistoty mesta a modernizácia centrálnej mestskej zóny. Okrem 
toho je nesmierne dôležité pokračovať v tom, čo naše mesto dosiahlo v oblasti sociálnej, v 
oblasti kultúry, školstva, športu a iných oblastiach života a všetky tieto aspekty neustále 
zlepšovať. Pokračovať je nevyhnutné aj pri projektoch, ktoré sú momentálne v realizácií— či 
už v rekonštrukcii mestského kúpaliska, ale aj v revitalizácii Kostolného námestia. 

Plány s ktorými som ja osobne do volieb vstupoval sú ambiciózne a práce, ktorá nás v 
najbližších štyroch rokov čaká, je veľa. Preto hodlám zvolávať zasadnutia MsZ každé dva 
mesiace a samozrejme v prípade mimoriadnych situácií aj častejšie. Takisto bude jedným z 
mojich cieľov vykonať na MsÚ také opatrenia, ktoré napomôžu zefektívniť prácu jednotlivých 
odborov a vytvárať priestor pre pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať riešením 
konkrétnych úloh spojených s aktívnou komunikáciou s podnikateľskou sférou a 
potenciálnymi investormi. 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tieto plány bude možné zrealizovať len za 
predpokladu, že budeme všetci k našej práci pristupovať veľmi zodpovedne. Preto Vás chcem 
požiadať, aby ste boli pri našich spoločných stretnutiach konštruktívni a vecní, aby ste sa vyhli 
osobným útokom, invektívam, prejavom nenávisti, či iným negatívnym prejavom. Ukážme 
prosím našim občanom, že aj keď máme na veci odlišné názory, vieme sa spolu baviť 
inteligentne, na úrovni hodnej predstaviteľov mesta. Nepozerajme, prosím, na politickú 
príslušnosť toho či oného poslanca, ale rešpektujúc názory iných v zmysle demokracie 
hľadajme spoločné riešenia majúc na zreteli verejný záujem a rozvoj nášho mesta. 
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Som hlboko presvedčený, že každý z Vás vstupoval do komunálnej politiky s úplne rovnakým 
cieľom. S cieľom podieľať sa aktívne na živote nášho mesta a svojou prácou prinášať osoh 
všetkým Michalovčanom. Snažme sa teda postupovať spoločne, ako jeden veľký tím, na ktorý 
budú občania nášho mesta hrdí. 

Želám všetkým poslancom, aby boli dôstojným hlasom svojich voličov a aby sa ich plány za 
toto štvorročné obdobie v čo najväčšej miere naplnili. Všetkým Michalovčanom želám, aby 
pre nich mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta boli naozaj reprezentatívnymi orgánmi 
samosprávy a aby výsledky našej spoločnej práce čoskoro pozitívne pocítili.  

Nech nám pri našom snažení pomáha Pán Boh. 
 

 

II. časť rokovania ustanovujúceho MsZ Michalovce 

 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vážení prítomní, vážené mestské zastupiteľstvo,  
rokovanie mestského zastupiteľstva sa  riadi zákonom o obecnom zriadení, rokovacím 
poriadkom mestského zastupiteľstva a volebným poriadkom.  Podľa platného rokovacieho 
poriadku je na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. Poslanci hlasujú prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  

 
Pre prípad poruchy hlasovacieho zariadenia určujem ako skrutátorov z dnešného rokovania 
MsZ: 
- pani Annu  Čurmovú 
-    pani Mgr. Janu Mažarikovú 
 

Pristúpime k hlasovaniu o programe dnešného mestského zastupiteľstva. V zmysle § 
12 ods.5 zákona o obecnom zriadení dávam hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, 
ktorý bol zverejnený. 
 
Hlasovanie o  programe 
(hlasovanie č. 2) 
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 

- Primátor konštatoval, že program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva bol schválený.  
 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu Ustanovujúceho 
MsZ doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy ? 
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si vás dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Navrhol doplnenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva o bod: Zmena 
a doplnenie Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce. Konkrétne v čl. 5.2 -, doplniť bod 5.2.1 – 
nový bod: poslanec je oprávnený požadovať o zamestnancov mestského úradu informácie 
a vysvetlenia vo veciach a záležitostiach týkajúcich sa schválených uznesení mestského 
zastupiteľstva a chodu mesta. Ďalej navrhujem: 
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Bod 5.3 –  vypustiť, obmedzuje slobodu práce poslancov. 
Bod 7.5.9  - prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci dvakrát. Dĺžka 1. vystúpenia je 
maximálne 5 min. a 2. vystúpenia maximálne 2 minúty. 
Bod 7.5.10 – poslanci majú právo v priebehu rozpravy k jednému vystúpeniu v rozprave (nie 
k faktickej poznámke) predniesť krátku faktickú poznámku v trvaní maximálne 2 minúty. 
 
Mgr. Ján Várady 
Stotožnil sa s návrhom p. MUDr. Godu. Odobratie slova, musí byť striktne zvážené. 
 
Radovan Geci 
Podporuje návrh pána poslanca MUDr. Godu. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Navrhol tieto zmeny presunúť na ďalšie zastupiteľstvo, teraz na to nie je vhodná doba. Návrhy 
musia prejsť širšou rozpravou v jednotlivých komisiách. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Vec je jasná, nie je o čom diskutovať. Máme pracovať profesionálne, pre občanov a dôstojne. 
 
 
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. – fakt. poznámka 
Podporujem návrh JUDr. Ing. Sibala a  v snahe nájsť kompromis a vytvoriť materiál, ktorý bude 
mať všeobecnú podporu. Je lepšie o tom rokovať samostatne a urobiť viaceré úpravy. 
 
VOĽBA VOLEBNEJ, MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 
 
Primátor Mgr. Miroslav Dufinec  odporučil, aby vo volebnej, mandátovej a návrhovej  komisii 
pracovali títo   poslanci: 
 

1. MUDr. Jozef Makohus 
2. Ing. Martin Čornej 
3. Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

 
Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor dal 
hlasovať  o zložení volebnej a návrhovej komisie v zmysle  predloženého návrhu: 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 3) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov 
- Primátor konštatoval, že volebná, mandátová a návrhová komisia bola zvolená 
v navrhovanom zložení. 
 

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Makohus  predložil pozmeňujúci návrh 
predložený MUDr. Godom k programu ustanov. MsZ Michalovce 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
doplnenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva Michalovce o bod: Zmena 
a doplnenie Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce, podľa predloženého návrhu MUDr. Godu. 
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Ing. Sokologorský 
Hlasovanie je irelevantné. Hlasujeme len o doplnení bodu programu a nie je o navrhovaných 
zmenách. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Hlasujeme o zaradení bodu do programu. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 
(hlasovanie č. 4) 
za: 7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 17 poslancov 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh p. MUDr. Godu na doplnenie programu nebol 
schválený. 
 
Hlasovanie  -  návrh programu 
(hlasovanie č. 5) 
za: 19, proti: 1, hlasovania sa zdržalo: 3 poslancov 
- Primátor konštatoval, že program rokovania ustanovujúceho MsZ Michalovce bol schválený. 
 
 
BOD Č. 4 
INFORMÁCIA O POVERENÍ ZASTUPOVANÍM PRIMÁTORA 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, 
v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
primátor mesta spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia svojho sľubu 
zastupovaním primátora niektorého poslanca. Využívajúc toto svoje právo si Vám dovoľujem 
oznámiť, že s účinnosťou od 19.11.2022 som sa rozhodol poveriť zastupovaním primátora, 
pána poslanca  Ing. Jozefa Sokologorského.   
Prosím pána poslanca Ing. Sokologorského aby pristúpil  k predsedníckemu stolu k prevzatiu 
poverenia a zaujal miesto za predsedníckym stolom. 
- Ing. Sokologorský, zástupca primátora prevzal poverenie. 

 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
požiadal predsedu volebnej, mandátovej a návrhovej komisie, aby k doterajším právnym 
aktom, predložil návrh na uznesenie.  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

 
A )  b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. Výsledky voľby primátora a volieb mestského zastupiteľstva 
2. Informáciu o poverení zastupovaním primátora: 

poslanca Ing. Jozefa Sokologorského   
3. Informáciu o platových náležitostiach  primátora a platových náležitostiach 

a odmeny zástupcu primátora mesta 
4. Poskytnutie odstupného po zániku mandátu primátora mesta Viliamovi 
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Zahorčákovi v zmysle § 5 ods. d) Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. 

 
B )  k o n š t a t u j e ,  ž e  

1. Novozvolený primátor Mgr.  Miroslav Dufinec zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta 

2. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: 
        doc. RNDr. Mgr., Daniela Barkasi, PhD. 
         Bc. Patrik Bašista  
       Ing. Martin Čornej  
        Mgr. Jaroslav Čúrny  
        Ing. Jana Dlužanská   

 JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová  
       MUDr. Maroš Eľko  
        Radovan Geci  
                            PhDr.Ing., Mirko Gejguš, PhD. 
      MUDr. Dušan Goda  
        PaedDr. Radmila Hajduková  
      Ing.  Martin Horňák  
       Ing. Filip Kaľavský  
        Ing.  Ján Kerekeš  
        Mgr. art. Miroslav Kisty  
     MUDr. Štefan Kvak  
    MUDr. Jozef Makohus  
     MUDr. Ján Mihalečko  
      Ing. Eva Muchová  
      JUDr. Ing. Erik Sibal  
      Ing. Jozef Sokologorský  
      JUDr. Tímea Sotáková  
       doc. Ing., Michal Stričík, PhD. 
     Mgr. Ján Várady  
                    Zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 24 poslancov 
 
Hlasovanie   
(hlasovanie č.6) 
za: 24, proti:0, hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 
 
BOD Č. 5 
SCHVÁLENIE VOLEBNÉHO PORIADKU 

 
Ďalším bodom rokovania je  schválenie volebného poriadku, ktorým sa budeme riadiť na 
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dnešnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva a počas celého volebného 
obdobia. Volebný poriadok ste obdržali spolu s materiálmi na dnešné rokovanie.  
 
R o z p r a v a   k volebnému poriadku: 
- v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

 
Primátor Mgr. Miroslav Dufinec konštatujúc, že k predloženému volebnému poriadku neboli 
vznesené pozmeňujúce návrhy, dal hlasovať o schválení tohto volebného poriadku. 
       
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo Michalovce  
s c h v a ľ u j e  
volebný poriadok pre voľby na ustanovujúcom MsZ Michalovce a pre celé volebné obdobie. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 7) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že volebný poriadok bol schválený a že pri voľbách sa bude  
   pokračovať podľa tohto volebného poriadku. 
 
 
BOD č. 6 
SCHVÁLENIE ETICKÉHO KÓDEXU VOLENÉHO PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY MESTA 
MICHALOVCE 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďalším bodom rokovania je  schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy 
mesta Michalovce, ktorý ste obdržali spolu s materiálmi na dnešné rokovanie. 
 
R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 
Vážený p. primátor, kolegovia poslanci, dovoľte mi sa vyjadriť ku etickému kódexu. Symbolicky 
pripomeniem, že včera sme mali 17.november, dátum, ktorý sa zapísal ako deň boja za 
Slobodu a Demokraciu. Prešlo 33 dlhých rokov odo dňa, kedy neexistoval dialóg. Stretávanie 
sa na verejnosti, či sloboda slova sa okamžite potláčali násilím, zastrašovaním, vydieraním, 
policajnými i politickými zákrokmi. Prišli ste o prácu, boli ste posunutý na okraj spoločnosti. 
Dnes sú sloboda slova a demokracia zakotvené v ústave, za čo som na našich rodičov hrdí. 
Základnou hodnotou demokracie je slobodný dialóg a dialóg v prospech iných, v prospech 
Michalovčanov. Ak nebudeme myslieť nie len na seba a svoje potreby, ale začneme premýšľať 
za iných, hlavne za slabších, starších, zraniteľnejších, tých čo v núdzi rôznymi spôsobmi žiadajú 
pomoc, len vtedy dokážeme na plno využiť všetky možnosti, ktoré nám 17. november 
priniesol. 
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Bohužiaľ korupcia je najväčším nepriateľom slobody a demokracie. Nezriedka znemožňuje 
politikom slobodne konať a rozhodovať v prospech občanov. Preto mi dovoľte zaradiť do 
etického kódexu článok o potieraní korupcie. Inšpiráciu som hľadal v kódexe hlavného mesta 
Bratislavy. Ich 7 motivačných bodov, ktoré pripomínajú verejným predstaviteľom ako majú 
postupovať v prípade odhalenia korupcie, a taktiež pripomína, že verejný záujem a blaho 
občanov musí ostať vždy na prvom mieste. Prikladám pozmeňovací návrh na uznesenie. 
  Ďalej mi dovoľte komentovať článok 9, poprosím kolegov o nalistovanie v etickom 
kódexe bod 9.3, bod, kde je uvedené, že poslanec ak vyžaduje informácie alebo súčinnosť 
úradu, môže to vyžadovať výlučne prostredníctvom povereného zástupcu primátora. Ak tomu 
správne rozumiem, snažíte sa cez schválenie tohto kódexu nám poslancom obmedziť 
kontaktovať jednotlivé útvary na priamo a na počkanie získať informácie súvisiace s výkonom 
mandátu poslanca. Pri všetkej úcte pán primátor, kolegovia, takéto nariadenie nesie všetky 
známky netransparentnosti, utajovaním skutočností a získavania času na prípravu odovzdania 
upravenej informácie. Mám pocit, že budeme jediné mesto na Slovensku, ktoré týmto 
obmedzuje priamu komunikáciu poslancov a zamestnancov mesta. Myslím si, že obdobie z 
pred 89 sme si už raz odžili a nie je potrebné ho zavádzať znova. Slobodný prístup k 
informáciám je základom demokracie. 

Preto mi dovoľte podať ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje zmenu tohto článku 
9 v bode 9.3 s nahradením poslednej zakazovacej vety, za vetu: Poslanec nadväzuje kontakty 
so zamestnancami samosprávy výhradne transparentne iba za účelom verejnoprospešných 
zámerov. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Stotožňujem sa s návrhmi pána Geciho. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol  pozmeňujúci návrh, 
ktorý predložil Radovan Geci 
 
NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
doplnenie  Etického kódexu o samostatný článok – Potieranie korupcie: 
1. Volený predstaviteľ odmieta konanie, ktoré je zákonom definované ako korupčné, ak  

        sa o takom konaní dozvie, bezodkladne to oznámi komisii na ochranu verejného    záujmu. 
2. Z titulu výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ neprijíma ani nevyžaduje žiadne   

        dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. 
 Pri plnení   svojich povinností   nezneužíva   verejné finančné prostriedky, ani majetok. 
Zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu, alebo nepriamemu 
zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy jeho alebo jemu blízkych osôb ani iných 
fyzických alebo právnických osôb. 

3.  Nevyužíva   informácie získané   pri   výkone funkcie pre získanie osobného prospechu,  
         alebo pre prospech im  blízkych osôb,   ani   iných   fyzických   osôb  alebo právnických  
         osôb. 
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4. Pri výkone    svojich    funkcií    primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani  
        rozhodnutia,  ktoré   by   ich   zvýhodňovali   v budúcom osobnom alebo profesionálnom  
        živote po skončení výkonu mandátu. 
5. Volený    predstaviteľ     počas     výkonu      svojej   funkcie   nepoužíva  obecné finančné  

        prostriedky   ani majetok   v prospech    svojej   volebnej kampane  ani v prospech alebo  
        neprospech iného kandidáta. 
6. Pri rozhodovaní samosprávy volený predstaviteľ presadzuje, aby prichádzalo k férovej  

súťaží (návrhov, záujemcov, ponúk a pod.)  a aby pri výbere prevládali kritériá verejného 
záujmu (prospešnosť návrhu, odbornosť záujemcu a pod.) pred straníckym či skupinovým 
záujmom. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 8) 
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:4 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol  pozmeňujúci návrh, 
ktorý predložil Radovan Geci 
 
NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA:    (ETICKÝ KÓDEX) 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
vyškrtnutie vety čl. 9 v bode 9.3 znení: 
Pokiaľ pre výkon poslaneckého mandátu potrebuje informácie alebo súčinnosť úradu, toto 
vyžaduje výlučne prostredníctvom povereného zástupcu primátora, v jeho neprítomnosti 
prednostu mestského úradu s výnimkou, ak na vykonávanie previerky alebo nejakej úlohy bol 
poverený uznesením mestského zastupiteľstva. 
Nahradením vety: 
Poslanec nadväzuje kontakty so zamestnancami samosprávy výhradne transparentne iba za 
účelom verejnoprospešných zámerov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 9) 
za: 8, proti: 1, hlasovania sa zdržalo: 14 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Etický kódex  voleného predstaviteľa samosprávy mesta Michalovce v znení pozmeňujúceho 
návrhu. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 10) 
za: 22, proti: 1, hlasovania sa zdržalo: 0 
Primátor konštatoval, že  návrh uznesenie bol schválený. 
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Primátor mesta Mgr. Miroslav Dufinec 
 
Predtým než pristúpime ku kreovaniu mestskej rady a  komisií dovoľujem  si vám oznámiť, že 
v priebehu prípravy ustanovujúceho zastupiteľstva som bol listom informovaný o vytvorení 
dvoch poslaneckých klubov.  
 
Poslanecký klub, SMER-SD (pracovný názov), v počte členov 15.  Predsedom   klubu je: MUDr. 
Jozef Makohus .      
Do tohto klubu sa prihlásili: 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
2. Doc. RNDr.,Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
3. PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
4. Marek Michajlo 
5. Ing. Martin Čornej 
6. Bc. Patrik Bašista 
7. MUDr. Ján Mihalečko 
8. MUDr. Štefan Kvak 
9. MUDr. Maroš Eľko 
10. Ing. Ján Kerekeš 
11. JUDr. Tímea Sotáková 
12. MUDr. Jozef Makohus 
13. PaedDr. Radmila Hajduková 
14. Ing. Martin Horňák 
15. Ing. Eva Muchová 

 
 
Druhým poslaneckým klubom je: klub NOVÉ MICHALOVCE, predsedom  klubu je JUDr. Zuzana 
Dobranská Harmanová. Počet členov 6. 
Do toho klubu sa prihlásili: 

1. JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
2. Ing. Jana Dlužanská 
3. Mgr. Jaroslav Čúrny 
4. Radovan Geci 
5. Ing. Filip Kaľavský 
6. Mgr. Ján Várady 

 
Dovolím si vás informovať, že všetky personálne návrhy, ktoré budú predložené na 

ustanovujúcom zastupiteľstve vychádzajú z rokovaní s predstaviteľmi týchto klubov 
a z rokovaní s nezávislými poslancami. Je treba objektívne povedať, že v procese rokovaní sme 
sa snažili o maximálne možné uspokojenie predstáv a požiadaviek novozvolených poslancov. 
Nie všetky sa podarilo uspokojiť, ale návrhy sú výsledkom množstva rokovaní, zmien, návrhov 
a požiadaviek a chcem veriť, že sú aj dobrým kompromisom.  
 
 
BOD č.7 

Určenie počtu poslancov mestskej rady a ich voľba. V zmysle § 14 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení počet členov mestskej rady tvorí  najviac  tretinu počtu poslancov, pričom  
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v zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí 
a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Zástupca  primátora  je v súlade s § 13b 
ods. 2 členom mestskej rady, preto sa o jeho členstve v mestskej rade nehlasuje.  
 
Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení predkladám návrh na zloženie MsR v počte 8 
členov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 11) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 3 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie mestskej rady Michalovce v počte  8 členov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 12) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 3 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Pristúpime  k voľbe členov mestskej rady. 
Do mestskej rady budeme schvaľovať 7 členov. Členom MsR Michalovce sa zo zákona stáva 
zástupca primátora mesta Ing. Jozef Sokologorský. 
 
Návrh na ďalších členov mestskej rady a aj všetky ďalšie personálne návrhy sú uvádzané v 
poradí tak, ako som ich obdržal od poslaneckých klubov a nezávislých poslancov.  
 
1. PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
2. Ing. Martin Čornej 
3. MUDr. Ján Mihalečko 
4. JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
5. Ing. Ján Kerekeš 
6. JUDr. Tímea Sotáková 
7. MUDr. Jozef Makohus 

 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Zloženie mestskej rady má byť v zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj s našim rokovacím 
poriadkom, ktorý odzrkadľuje zastúpenie politických strán a nezávislých kandidátov 
v mestskom zastupiteľstve. Ako sme tu dnes počuli boli vytvorené 2 kluby. Časť poslancov nie 
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je zaradená v kluboch,  ktorá vyjadrila som záujem o podporu jedného nezávislého poslanca 
za člena v mestskej rade. Podpisy som odovzdal pánu primátorovi na mestský úrad. Žiadam, 
aby podľa možnosti bolo zloženie mestskej rady upravené. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
V zmysle § 14 ods. 2 zákona o obecnom zriadení pri zložení mestskej rady sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom 
zastupiteľstve. O vašom návrhu dám hlasovať. 
 
Radovan Geci 
Počet poslancov za SAS, by mal byť minimálne dva, nie jeden. Dávam návrh, aby náš klub mal 
dve miesta v zložení mestskej rady. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Strana SMER – SD má len dvoch poslancov. Pri kreovaní mestskej rady sme postupovali presne 
podľa zákona. 
 
Ing. Sokologorský, zástupca primátora – fakt. poznámka 
Pán poslanec Stričík, predložíte písomný návrh na zmenu uznesenia? 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Písomný návrh som odovzdal na mestský úrad, primátorovi mesta, aj nezávislí poslanci, chcú 
byť informovaní o dianí v meste. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Kto je podpísaný na návrhu, ktorý odovzdal pán poslanec Stričík? Môžeme vedieť mená 
a počet? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Návrh Doc. Ing. Stričíka, PhD. – svojím podpisom vyjadrujem návrh za člena mestskej rady 
Michalovce pre volebné obdobie 2022-2026 nezávislého kandidáta Doc. Ing. Michala 
Stričíka,PhD. v súlade so zákonom 369/1990. Podpísaný je : Mgr. art. Kisty, JUDr. Ing. Erik Sibal 
a Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Chcem upozorniť na dve veci, že o každom členovi mestskej rady budeme hlasovať 
individuálne. Myslím si, že aj nezaradení poslanci by mali mať zastúpenie v mestskej rade. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pán MUDr. Goda bol oslovený, ale neprejavil záujem podporiť predložený návrh. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol  pozmeňujúci návrh, 
ktorý predložil Radovan Geci k členom mestskej rady Michalovce 
 
NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
vyčleniť pre klub SAM + Nové Michalovce celkovo 2 miesta v mestskej rade. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 13) 
za: 7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 16 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol  pozmeňujúci návrh, 
ktorý predložil Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. k členom mestskej rady Michalovce: 
 

Svojím podpisom vyjadrujem návrh za člena mestskej rady Michalovce pre volebné 
obdobie 2022-2026 nezávislého kandidáta Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. v súlade so zákonom 
369/1990. Podpísaný je : Mgr. art. Kisty, JUDr. Ing. Erik Sibal a Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 14) 
za: 11, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 12 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
 
Primátor mesta požiadal predsedu návrhovej komisie, aby preniesol návrh na uznesenie. 
O každom členovi MsR Michalovce sa bude hlasovať osobitne. 
 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. 
(hlasovanie č. 15) 

za: 16, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  Ing. Martina Čorneja 
(hlasovanie č. 16) 

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

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  MUDr. Ján Mihalečko 
(hlasovanie č. 17) 

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

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
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Hlasovanie o návrhu za člena MsR  - JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
(hlasovanie č. 18) 

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

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  Ing. Ján Kerekeš 
(hlasovanie č. 19) 

za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 2 poslanec 

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  JUDr. Tímea Sotáková 
(hlasovanie č.20) 

za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 6 poslanec 

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu za člena MsR –  MUDr. Jozef Makohus 
(hlasovanie č.21) 

za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 

- Primátor konštatoval, že návrh za člena MsR  bol schválený. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta, zablahoželal zvoleným členom mestskej rady. 
 
 
BOD č. 8 
Návrh na zriadenie komisií MsZ Michalovce a voľba ich predsedov a členov 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vážené dámy a páni,  
pristúpime k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a tým je návrh na zriadenie komisií MsZ 
Michalovce, voľba ich predsedov a členov.  
Zapisovatelia  budú určení zo zamestnancov Mesta Michalovce s výnimkou komisie ochrany 
verejného záujmu, kde túto funkciu bude vykonávať jeden z poslancov. 
 
Pred predložením návrhu na zriadenie komisií a počty ich členov chcem uviesť, že navrhujeme 
tak, ako v minulom volebnom období 10 komisií pri MsZ Michalovce. 
 
Predkladám návrh na zriadenie  týchto komisií MsZ a počty ich členov vrátane predsedu: 
 

1. Komisia finančná – počet členov 9  
2. Komisia majetková – počet členov 11 
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 11 
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4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 11 
5. Komisia územného plánu a miestneho rozvoja – počet členov 13 
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 9 
7. Komisia dopravy a turizmu – počet členov 9 
8. Komisia bývania  – počet členov 9 
9. Komisia kultúry   – počet členov 9 
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 5 

 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
komisie mestského zastupiteľstva a ich počet: 

1. Komisia finančná – počet členov 9  
2. Komisia majetková – počet členov 11 
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 11 
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 11 
5. Komisia územného plánu a miestneho rozvoja – počet členov 13 
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 9 
7. Komisia dopravy a turizmu – počet členov 9 
8. Komisia bývania  – počet členov 9 
9. Komisia kultúry   – počet členov 9 
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 5 

 
 
Hlasovanie  
(hlasovanie č.22) 

za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
  
Primátor mesta 
- Pristúpime k  voľbe predsedov a členov komisií MsZ: 
   
Vážení prítomní, nasleduje  návrh na voľbu predsedov  a členov komisií.  Keďže zložením sľubu 
novozvolených poslancov zanikol mandát bývalých poslancov, zaniklo im aj členstvo 
v komisiách pri MsZ v Michalovciach a redakčnej rade. Okrem poslancov v týchto komisiách 
a redakčnej rade pracovali aj občania, neposlanci. Z tohto dôvodu je nutné schváliť uznesenie, 
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ktorým sa ukončí ich doterajšie členstvo. Využívam túto príležitosť a aj touto cestou im 
ďakujem za odvedenú prácu. 
Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia predchádzajúceho poslaneckého zboru o týchto 
odvolaniach a všetkých ďalších odvolaniach na dnešnom ustanovujúcom zastupiteľstve 
budeme hlasovať bez rozpravy. 
 
Žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie o predloženie návrhu: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
o d v o l á v a  
všetkých  neposlancov, ktorí boli zvolení do komisií pri MsZ v Michalovciach a redakčnej rade 
na ustanovujúcom MsZ Michalovce dňa 10.12.2018 a v priebehu celého volebného obdobia.  
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 23) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Primátor mesta: 
Predkladám návrh na voľbu predsedov komisií: 

1. Za predsedu Finančnej komisie navrhujem   
Ing. Jozefa Sokologorského  

2. Za predsedu Komisie majetkovej navrhujem  
MUDr. Jozefa Makohusa 

3. Za predsedu Komisie školstva, mládeže a športu navrhujem  
Mgr. Jána Váradyho 

4. Za predsedu Komisie sociálnych vecí a rodiny navrhujem  
Doc. RNDr.,Mgr., Danielu Barkasi,PhD. 

5. Za predsedu Komisie územného plánu a miestneho rozvoja, navrhujem  
JUDr. Ing. Erika Sibala 

6. Za predsedu Komisie životného prostredia a verejného poriadku navrhujem Ing. Evu 
Muchovú 

7. Za predsedu Komisie dopravy a turizmu navrhujem  
Ing. Martina Čorneja 

8. Za predsedu  Komisie bývania navrhujem   
MUDr. Jána Mihalečka 

9. Za predsedu Komisie kultúry navrhujem   
Mgr. art. Miroslava Kistyho 

10.  Za predsedu Komisie ochrany verejného záujmu navrhujem  
JUDr. Zuzanu Dobranskú Harmanovú 

 
 
 
 



20 

 

R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Mám skôr odporúčanie, za predsedu  Komisie územného plánu a miestneho rozvoja ste navrhli 
JUDr. Ing. Erika Sibala. Pán Sibal sa značným spôsobom zaoberá vo svojej profesnej činnosti 
skupovaniu pozemkov a riešením územia v Michalovciach. Nie je fér, aby človek, ktorý sa vo 
svojej profesii tomuto venuje bol aj predsedom takejto komisie, pretože budú vznikať určite 
konflikty záujmov a  situácie, kedy sa pán Sibal nebude môcť slobodne rozhodnúť. Navrhujem 
to zvážiť. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pristúpime k voľbe predsedov komisie. O každom predsedovi sa v zmysle volebného poriadku 
hlasuje osobitne. 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
predsedov komisie 

 
Dávam hlasovať o návrhu, aby sa predsedom  Komisie finančnej stal 
Ing. Jozef Sokologorský  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 24) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
      
Hlasujeme, aby sa predsedom Komisie majetkovej stal MUDr. Jozef Makohus  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 25) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal:1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie školstva, mládeže a športu stal Mgr. Ján 
Várady 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 26) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedníčkou Komisie sociálnych vecí a rodiny stala 
Doc. RNDr., Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 27) 
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za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal : 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie územného plánu a miestneho rozvoja  stal  
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 28) 
za: 15 proti: 5, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa  predsedníčkou Komisie životného prostredia a verejného 
poriadku  stala Ing. Eva Muchová 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 29) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie dopravy a turizmu stal  
Ing. Martin Čornej 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 30) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom   Komisie bývania stal MUDr. Ján Mihalečko. 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 31) 
za: 22, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie kultúry stal Mgr. art. Miroslav Kisty 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 32) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedníčkou Komisie ochrany verejného záujmu stala JUDr. 
Zuzana Dobranská Harmanová 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 33) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Zablahoželal zvoleným predsedom komisií. 
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V zmysle volebného poriadku budeme za členov jednotlivých komisií hlasovať vcelku. 
O predsedov ako členov komisie už nebudeme hlasovať, pretože už boli zvolení. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta predložil návrh na členov  Komisie finančnej 

- Doc., RNDr., Mgr., Daniela Barkasi,PhD. 
                          - Marek Michajlo    (voľba nadobudne účinnosť až dňom  zloženia jeho sľubu                     
                                                             za poslanca na   najbližšom MsZ Michalovce) 

- Ing. Jana Dlužanská 
- Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
- Michal Kanca,Bc. 
- Mgr. Marián Sabovčík 
- Mgr. Miloš Tkáč 
- JUDr. Henrieta Hirjaková 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov finančnej komisie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov finančnej komisie v zložení: 

Doc., RNDr., Mgr., Daniela Barkasi,PhD. 
                          - Marek Michajlo    (voľba nadobudne účinnosť až dňom  zloženia jeho sľubu                     
                                                             za poslanca na   najbližšom MsZ Michalovce) 

- Ing. Jana Dlužanská 
- Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
- Bc. Michal Kanca 
- Mgr. Marián Sabovčík 
- Mgr. Miloš Tkáč 
- JUDr. Henrieta Hirjaková 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 34) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta, predložil návrh na členov Komisie majetkovej 
v zložení: 

  Ing. Jozef Sokologorský 
  PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
  MUDr. Ján Mihalečko 

               MUDr. Dušan Goda 
  Mgr. Ján Várady 
  JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
  JUDr. Tímea Sotáková 
  Ing. Martin Horňák 
  prednosta MsÚ Michalovce 
  zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie majetkovej 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie majetkovej v zložení: 

Ing. Jozef Sokologorský 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
 MUDr. Ján Mihalečko 

              MUDr. Dušan Goda 
 Mgr. Ján Várady 
 JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
 JUDr. Tímea Sotáková 
 Ing. Martin Horňák 
 prednosta MsÚ Michalovce 
 zástupca prednostu MsÚ Michalovce 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 35) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta predložil návrh na členov Komisie školstva, mládeže 
a športu v zložení: 

Mgr. art. Miroslav Kisty 
Mgr. Jaroslav Čúrny 
JUDr. Tímea Sotáková 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
PaedDr. Radmila Hajduková 
Jozef Miko 
Mgr. Gerhard Púchir 
Peter Tirpák Ing. Renáta Serenčková 
Ali Kamberovič 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie školstva, mládeže a športu 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie školstva, mládeže a športu v zložení 

Mgr. art. Miroslav Kisty 
Mgr. Jaroslav Čúrny 
JUDr. Tímea Sotáková 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
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PaedDr. Radmila Hajduková 
Jozef Miko 
Mgr. Gerhard Púchir 
Peter Tirpák Ing. Renáta Serenčková 
Ali Kamberovič 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 36) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie sociálnych vecí 
a rodiny v zložení: 

Patrik Bašista,Bc. 
Mgr. Ján Várady 
 MUDr. Maroš Eľko 
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
PaedDr. Radmila Hajduková 
 Anna Kostovčíková 
Mgr. Jana Kolesárová 
Mgr. Vladimír Juričko 
Patrik Pavlík 
 Bc.Iveta Sabadošová 

 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie sociálnych vecí a rodiny  
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie sociálnych vecí a rodiny v zložení: 

Patrik Bašista,Bc. 
Mgr. Ján Várady 
 MUDr. Maroš Eľko 
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
PaedDr. Radmila Hajduková 
 Anna Kostovčíková 
Mgr. Jana Kolesárová 
Mgr. Vladimír Juričko 
Patrik Pavlík 
 Bc.,Iveta Sabadošová 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 37) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie územného 
plánu  miestneho rozvoja v zložení: 
Marek Michajlo    (voľba nadobudne účinnosť až dňom  zloženia jeho sľubu     

         za poslanca na  najbližšom MsZ Michalovce) 
Ing. Martin Čornej 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Maroš Eľko 
Ing. Ján Kerekeš 
Radovan Geci 
Mariana Petrová 
Bc.Mária Maskaľová 
Ing. arch. Maroš Kic 
Ing. arch. Jozef Hudák 
Ľuboslav  Chvasta 
Peter Pirohanič 

 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal – predložil pozmeňujúci návrh 
Ako predseda tejto komisie, navrhujem v navrhovanom zložení vylúčiť poslanca Radovana 
Geciho a nahradiť ho Bc. Patrikom Bašistom. 
Zdôvodnenie: 
Pán Radovan Geci sa viackrát na týchto komisiách správal neslušne, jeho prínos bol žiadny 
a v súčasnosti prebiehajú stavebné konania v súvislosti s jeho firmou. 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil pozmeňujúci návrh 
predložený JUDr. Ing. Erikom Sibalom v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
pozmeňujúci návrh na zloženie komisie územného plánu miestneho rozvoja: vylúčiť poslanca 
Radovana Geciho a nahradiť ho Bc. Erikom Bašistom. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 38) 
za: 12, proti: 7, hlasovania sa zdržalo:3 
- Primátor konštatoval, že návrh na zmenu členov komisie nebol schválený. 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie územného plánu miestneho rozvoja  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie územného plánu miestneho rozvoja v zložení: 
Marek Michajlo    (voľba nadobudne účinnosť až dňom  zloženia jeho sľubu     

                                     za poslanca na  najbližšom MsZ Michalovce) 
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Ing. Martin Čornej 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Maroš Eľko 
Ing. Ján Kerekeš 
Radovan Geci 
Mariana Petrová 
Bc.Mária Maskaľová 
Ing. arch. Maroš Kic 
Ing. arch. Jozef Hudák 
Ľuboslav  Chvasta 
Peter Pirohanič 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 39) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie životného 
prostredia a verejného poriadku v zložení: 

Ing. Jana Dlužanská 
Ing. Martin Horňák 
Ing. Martin Čornej 
Ing. Filip Kaľavský 
Miroslav Tirpák 
Michaela Valigová 
Ing. arch. Marek Hospodár 
Ján Mičuda 

 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku v zložení:  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku v zložení 

Ing. Jana Dlužanská 
Ing. Martin Horňák 
Ing. Martin Čornej 
Ing. Filip Kaľavský 
Miroslav Tirpák 
Michaela Valigová 
Ing. arch. Marek Hospodár 
Ján Mičuda 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č. 40) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie dopravy a turizmu 
v zložení: 

Ing. Ján Kerekeš 
Radovan Geci 
PaedDr. Radmila Hajduková 
Ing. Martin Horňák 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Ing. Michal Galan 
JUDr. Mgr. Miloš Svrček,PhD. 
Ing. Marián Kováč 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku v zložení:  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie dopravy a turizmu v zložení: 

Ing. Ján Kerekeš 
Radovan Geci 
PaedDr. Radmila Hajduková 
Ing. Martin Horňák 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Ing. Michal Galan 
JUDr. Mgr. Miloš Svrček,PhD. 
Ing. Marián Kováč 

 
 Hlasovanie 
(hlasovanie č. 41) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie bývania v zložení 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Patrik Bašista,Bc. 
MUDr. Dušan Goda 
Mgr. Ján Várady 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Jozef Makohus 
Lukáš Očenáš,Bc. 

                     Ing. Helena Čaklošová 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie bývania v zložení:  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie bývania v zložení: 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Patrik Bašista,Bc. 
MUDr. Dušan Goda 
Mgr. Ján Várady 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Jozef Makohus 
Lukáš Očenáš,Bc. 

                     Ing. Helena Čaklošová 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 42) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie kultúry v zložení: 

Mgr. Jaroslav Čúrny 
JUDr. Tímea Sotáková 
Ing. Filip Kaľavský 
Ing. Eva Muchová 
Mgr. Eva Bučková 
Mgr. Michal Korpa 
PhDr. Ján Hakoš,MBA 
Ján Paľo 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie bývania v zložení:  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie kultúry v zložení: 

Mgr. Jaroslav Čúrny 
JUDr. Tímea Sotáková 
Ing. Filip Kaľavský 
Ing. Eva Muchová 
Mgr. Eva Bučková 
Mgr. Michal Korpa 
PhDr. Ján Hakoš,MBA 
Ján Paľo 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č. 43) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta  predložil návrh na členov Komisie ochrany 
verejného záujmu v zložení: 

Ing. Jozef Sokologorský 
ng. Martin Čornej 
JUDr. Tímea Sotáková 
JUDr. Ing. Erik Sibal 

 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov Komisie bývania v zložení:  
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov Komisie ochrany verejného záujmu v zložení: 

Ing. Jozef Sokologorský 
ng. Martin Čornej 
JUDr. Tímea Sotáková 
JUDr. Ing. Erik Sibal 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 44) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
V súvislosti so zvolením predsedov a členov komisií predkladám návrh na uznesenie, aby bolo 
uložené predsedom komisií:  
Mestské zastupiteľstvo 
u k l a d á  
Na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce predložiť na schválenie návrhy  štatútov jednotlivých 
komisií MsZ Michalovce a plán práce na I. polrok 2023. 

        Z: predsedovia komisií 
         T: 17.1.2023  
 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
u k l a d á 
predsedom komisií odovzdať A. Čurmovej, zapisovateľke MsZ, návrhy štatútov jednotlivých 
komisií MsZ Michalovce a plán práce na I. polrok 2023, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 
Michalovce v mesiaci február 2023. 
                   T: 17.1.2023   
                  Z: predsedovia komisií 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 45) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 

Bod č.9 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Predložil návrh na schválenie nových členov redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan  
v zložení: 
 
Predseda redakčnej rady:  Ing. Jozef Sokologorský 
Členovia redakčnej rady: Ing. Martin Čornej 
    PaedDr. Radmila Hajduková 
                 Mgr. Jaroslav Čúrny 
    Mgr. Eva Bučková 
    Michal Oros 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan v zložení: 
 
Predseda redakčnej rady:  Ing. Jozef Sokologorský 
Členovia redakčnej rady: Ing. Martin Čornej 
    PaedDr. Radmila Hajduková 
                 Mgr. Jaroslav Čúrny 
    Mgr. Eva Bučková 
    Michal Oros 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 46) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
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Bod č.9 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní, 
popri plnení úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, Mesto zabezpečuje 
a organizuje občianske akty, ako sú sobáše, uvítanie detí do života a rozlúčka so zosnulými. 
Tieto akty zabezpečuje primátor mesta, ktorému to vyplýva zo zákona a mestské 
zastupiteľstvo na ich vykonávanie môže poveriť schválením uznesenia ďalších poslancov. 
Preto navrhujem, aby tieto akty vykonávali: 
 
1. Mgr. Miroslav Dufinec    
2. Ing. Jozef Sokologorský 
3. Doc. RNDr., Mgr., Daniela Barkasi,PhD. 
4. Mgr. Ján Várady 
 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 
s c h v a ľ u j e  
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie: 
 

1. Mgr. Miroslav Dufinec 
2. Ing. Jozef Sokologorský 
3. Doc. RNDr., Mgr., Daniela Barkasi,PhD. 
4. Mgr. Ján Várady 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 47) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 

Bod č. 11 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
V ďalšom bode  predkladám návrh na delegovanie zástupcov mesta do obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. 
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Dovolím si vás informovať, že mesto má návrhovú právomoc a schválenie týchto orgánov patrí 
do kompetencií valného zhromaždenia, resp. orgánov týchto spoločností. 
 
Zánikom volebného obdobia zanikol aj mandát doterajších poslancov delegovaných 
v orgánoch vyššie uvedených spoločností, združení a školských radách. Obdobne ako pri 
komisiách a redakčnej rade predkladám návrh na odvolanie doterajších delegovaných 
poslancov do orgánov týchto spoločností a poslancov a neposlancov školských rád. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
o d v o l á v a  
doterajších delegovaných poslancov, ktorí boli zvolení do obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta a poslancov a neposlancov zvolených do mestskej školskej rady a  
školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na ustanovujúcom MsZ Michalovce dňa 
10.12.2018  a v priebehu celého volebného obdobia. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 48) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
 Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 

Bod č. 11 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Predložil k schváleniu návrhu nových členov do orgánov spoločností  s majetkovou účasťou 
mesta. Upozornil, že Mesto má návrhovú právomoc a schválenie týchto orgánov patrí do 
kompetencií valného zhromaždenia, resp. orgánov týchto spoločností, teda návrh nemusí byť 
akceptovaný. 
 
Do dozornej rady  spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. Michalovce navrhujem 
delegovať týchto zástupcov mesta: 
Ing. Jozef Sokologorský 
Doc. RNDr., Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
 
 
R o z p r a v a  
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
Návrh na delegovanie do dozornej rady  spoločnosti s ručením obmedzeným Služby mesta 
Michalovce zástupcov mesta: 

Ing. Jozef Sokologorský 
Doc. RNDr., Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 49) 
za: 22, proti: 1, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Do  dozornej rady spoločnosti TV Mistral s.r.o. Michalovce  navrhujem delegovať: 
Mgr. art. Miroslav Kisty 
PaedDr. Radmila Hajduková 
Ing. Filip Kaľavský 

 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
Do  dozornej rady spoločnosti TV Mistral s.r.o. Michalovce  navrhujem delegovať: 
Mgr. art. Miroslav Kisty 
PaedDr. Radmila Hajduková 
Ing. Filip Kaľavský 
 
 
Hlasovanie 
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(hlasovanie č. 50) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Do dozornej rady MFK Zemplín a. s. navrhujem delegovať: 
MUDr. Maroš Eľko 
Mgr. art. Miroslav Kisty 
   
Do správnej rady  MFK Zemplín a.s. 
MUDr. Štefan Kvak 
Mgr. Miroslav Dufinec 
 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Do dozornej rady MFK Zemplín a. s. navrhujem delegovať: 
MUDr. Maroš Eľko 
Mgr. art. Miroslav Kisty 
   
Do správnej rady  MFK Zemplín a.s. 
MUDr. Štefan Kvak 
Mgr. Miroslav Dufinec 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 51) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Navrhujem schváliť delegovaného člena v dozornej rade NsP Š. Kukuru, a.s. Michalovce 
MUDr. Jozef Makohus 
MUDr. Štefan Kvak 
a do správnej rady NsP Š. Kukuru  a. s. Michalovce 
MUDr. Maroš Eľko 
 
R o z p r a v a  
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
v dozornej rade NsP Š. Kukuru, a.s. Michalovce 
MUDr. Jozef Makohus 
MUDr. Štefan Kvak 
a do správnej rady NsP Š. Kukuru  a. s. Michalovce 
MUDr. Maroš Eľko 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 52) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Do dozornej rady Nemocnice novej generácie a. s. Michalovce navrhujem schváliť: 
MUDr. Štefan Kvak. 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
Do dozornej rady Nemocnice novej generácie a. s. Michalovce: 
MUDr. Štefan Kvak. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 53) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
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Navrhujem schváliť delegovaného člena dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu 
- Ing. Martin Čornej 
a delegovaného člena správnej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
 
 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Pozmeňujúci návrh nemám, mám otázku ako je to s ďalšími organizáciami, ktoré sú naviazané 
na Mesto Michalovce, alebo v ktorých má Mesto majetkovú účasť. Budeme o tom rokovať na 
ďalších rokovaniach? Napr. VVaS  a.s. Michalovce, FIN M.O.S.  a podobne. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pri príprave toho slávnostného zastupiteľstva, sme sa touto otázkou nezaoberali, ale sme 
otvorený akýmkoľvek návrhom. Nevylučujem, že sa vrátime aj k tým veciam, čo ste tu 
spomínali. 
 
Doc. Ing. Stričík,PhD. 
Ide tu o majetkovú účasť Mesta a záväzky z toho vyplývajúce. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
delegovaného člena dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 
- Ing. Martin Čornej 
a delegovaného člena správnej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 54) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:2 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
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Predložil návrh na schválenie: 
Delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z. nasledovne: 

ZŠ T.J. Moussona   - Ing. Ján Kerekeš 
      - Doc. RNDr.,Mgr., Daniela Barkasi,PhD. 

- JUDr. Tímea Sotáková 
- Mgr. Lívia Kalaninová 

      
- ZŠ Švermu 6    - MUDr. Jozef Makohus 

      - JUDr. Tímea Sotáková 
      - Radovan Geci 
      - Ing. Alexander Šoth 
      

- ZŠ Moskovská 1   - MUDr. Dušan Goda 
     - Mgr. Ján Várady 

- Ing. Martin Čornej 
- Mgr. Natália Slaninková   

   
- ZŠ Komenského 1  - Marek Michajlo  (voľba p. Mareka Michajla 

nadobudne účinnosť až dňom zloženia  jeho sľubu 
poslanca na najbližšom MsZ Michalovce) 

     - Ing. Jana Dlužanská 
- Ing. Eva Muchová 

      - PhDr. Beáta Paľovčíková   
   

- ZŠ Školská 2    - JUDr. Ing. Erik Sibal 
     - Ing. Filip Kaľavský 

- PaedDr. Radmila Hajduková 
- Mgr. Petra Kolesárová 

      
- ZŠ Okružná 17   - MUDr. Maroš Eľko    
     - MUDr. Štefan Kvak 

- PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
- Mgr. Mária Stričková 

   
- ZŠ Krymská 5    - MUDr. Ján Mihalečko 
     - Mgr. art. Miroslav Kisty 

- Ing. Jozef Sokologorský 
- Ing. Lenka Hreňková 

      
- ZŠ P. Horova    - Ing. Martin Čornej 
  Kpt. Nálepku 16   - JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
     - Ing. Martin Horňák  

      - Mgr. Adela Kalaninová 
       
 

- Zákl.  umelecká škola  - Mgr. art. Miroslav Kisty 
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  Štefánikova 20   - Ing. Jozef Sokologorský 
     - JUDr. Tímea Sotáková 

      - Ing. Marta Bobovníková 
 

- MŠ (I)    - Ing. Eva Muchová 
   Mlynská 1    - Ing. Martin Horňák 

      - Mgr. Ján Várady 
 

- MŠ Fr. Kráľa 78   - Mgr. Ján Várady 
      - MUDr. Ján Mihalečko 

- Ing. Jana Dlužanská 
- Ing. Alexander Šoth 
 

- MŠ Školská 5    - PaedDr. Radmila Hajduková 
     - Ing. Filip Kaľavský 

- Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
- Mgr. Petra Kolesárová 

     
- MŠ Komenského 2   - JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 
     - MUDr. Maroš Eľko 

- MUDr. Štefan Kvak 
- Mgr. Lívia Kalaninová   

   
- MŠ Masarykova 30   - JUDr. Ing. Erik Sibal 

      - Ing. Jozef Sokologorský 
- PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
- PhDr. Beáta Paľovčíková 

 
 

- MŠ Okružná 19   - MUDr. Ján Mihalečko 
     - Doc. RNDr., Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 

- Mgr. Jaroslav Čúrny 
- Ing. Iveta Čelovská 

 
- MŠ Leningradská 1   - Mgr. art. Miroslav Kisty 
     - MUDr. Dušan Goda 

- Ing. Martin Čornej 
- Ing. Lenka Hreňková 

 
- MŠ Vajanského 5   - MUDr. Jozef Makohus 
     - Radovan Geci 

- Marek Michajlo (voľba p. Mareka Michajla 
nadobudne účinnosť až dňom zloženia  jeho sľubu 
poslanca na najbližšom MsZ Michalovce) 
- Ing. Iveta Čelovská 

 
- MŠ Švermu 8   - Ing. Ján Kerekeš 
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     - Ing. Jana Dlužanská 
- Ing. Eva Muchová 
- Ľudmila Jurčová 

 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Z dôvodu, že p. Mgr. Čúrny nie je v žiadnej školskej rade predkladám pozmeňujúci návrh: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
zmenu bodu č. 11 – delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách a to: 
Mgr. Stričkovú vymeniť za Mgr. Jaroslava Čúrneho na ZŠ Okrušná 17 Michalovce. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pán Mgr. Čúrny je v školskej rade MŠ Okružná 19 Michalovce. Zároveň primátor upozornil, že 
v každej školskej rade sú nominovaní traja poslanci a jeden zástupca, pradcovnník mesta. Mgr. 
Stričková je za mesto. Predložte prosím zmenu na iného poslanca. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Predložil pozmeňujúci návrh v ZŠ Švermu 6: odvolať JUDr. Ing. Erika Sibala  a nahradiť ho: JUDr. 
Tímea Sotáková.  (JUDr. Sotáková, súhlasila s predloženým návrhom). 
 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
Navrhol svoje vzdanie sa na MŠ Fraňa Kráľa pre Mgr. Jaroslava Čúrneho. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Pánovi Gecimu išlo o zaradenie Mgr. Čúrneho do základnej školy a nie do MŠ. 
 
Radovan Geci: 
Namiesto Mgr. Stričkovej navrhujem poslanca PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil  pozmeňujúci návrh 
predložený poslancom Radovanom Gecim v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
zmenu bodu č. 11 – delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách a to: 
PhDr. Ing. Mirka Gejguša vymeniť za Mgr. Jaroslava Čúrneho na ZŠ Okrušná 17 Michalovce. 
 
 
 
Hlasovanie 
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(hlasovanie č. 55) 
za: 9, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:15 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený tak ako bol 
predložený. 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil  pozmeňujúci návrh 
predložený poslancom JUDr. Ing. Erikom Sibalom v znení: 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 
v ZŠ Švermu 6 Michalovce: odvolať JUDr. Ing. Erika Sibala  a nahradiť ho: JUDr. Tímea Sotáková. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 56) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:2 
- Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol 
predložený. 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
predložený návrh členov do školských rád vrátane pozmeňujúceho návrhu. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 57) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor: 
V zmysle § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
v ktorej sú určené najmenej tri školské obvody, alebo je zriadených 10 škôl a školských 
zariadení je nutné zriadiť mestskú školskú radu. 
Zákon určuje zloženie tejto mestskej školskej rady, v ktorej sú štyria zvolení zástupcovia 
z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl 
a dvaja delegovaní zástupcovia mesta. Na základe tohto ustanovenia predkladám návrh aby 
za mesto Michalovce boli zvolení títo delegáti: 
- Doc. RNDr.,Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
- PaedDr. Radmila Hajduková 
 
 
R o z p r a v a  
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
delegovanie do mestskej školskej rady zástupcov mesta: 
- Doc. RNDr.,Mgr. Daniela Barkasi,PhD. 
- PaedDr. Radmila Hajduková 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 58) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že    uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 

BOD č. 12 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
ďalším bodom nášho rokovania je schválenie platu primátora mesta a nárokov zástupcu 
primátora mesta.  
Na túto časť rokovania odovzdávam vedenie mestského zastupiteľstva  Ing. Jozefovi 
Sokologorskému. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci 
V súlade so Zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 
schvaľuje plat primátora mesta Michalovce Mgr. Miroslava Dufinca vo výške súčinu 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
stanoveného koeficientu 3,21. Takto schválený plat sa každoročne upraví prepočtom po 
zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vždy od 1. januára príslušného roka. 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a  ľ u j e  
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových   pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 
schvaľuje plat primátora mesta Michalovce Mgr. Miroslava Dufinca vo výške  súčinu 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného 
koeficientu 3,21. Takto schválený plat sa každoročne upraví prepočtom, po zverejnení 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, 
vždy od 1.1. príslušného roka. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 59) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
Primátor konštatoval, že   uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
Ing. Sokologorský odovzdal vedenie zastupiteľstva primátorovi mesta. 

 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta       
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v ďalšej časti tohto bodu pristúpime k prerokovaniu 
nárokov doterajšieho primátora mesta p. Viliam Zahorčáka a PhDr. Jany Cibereovej 1. 
zástupkyni primátora mesta. 
 
- Poskytnutie odstupného po zániku mandátu primátora mesta Viliamovi Zahorčákovi 

v zmysle § 5 ods. d) Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 
- Poskytnutie náhrady platu za 26 dní nevyčerpanej dovolenky Viliamovi Zahorčákovi 

splatnej v najbližšom výplatnom termíne. 
 

Poskytnutie náhrady platu za 25 dní nevyčerpanej dovolenky PhDr. Jane Cibereovej splatnej v 
najbližšom výplatnom termíne. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená 
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MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
1.Berie na vedomie: 
Poskytnutie odstupného po zániku mandátu primátora mesta Viliamovi Zahorčákovi v zmysle 
§ 5 ods. d) Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 
2.Schvaľuje: 
- Poskytnutie náhrady platu za 26 dní nevyčerpanej dovolenky Viliamovi Zahorčákovi 

splatnej v najbližšom výplatnom termíne. 
- Poskytnutie náhrady platu za 25 dní nevyčerpanej dovolenky PhDr. Jane Cibereovej splatnej 

v najbližšom výplatnom termíne. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 60) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
Primátor konštatoval, že   uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Dámy a páni, chcem vás informovať, že poverenému zástupcovi primátora odo dňa poverenia 
a uvoľnenia zo zamestnania patrí za výkon  funkcie zástupcu primátora primeraný plat 
v zmysle § 25 ods. 7  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 Z dôvodu, že zastupovanie primátora a  poverenie je výlučne v kompetencii primátora mesta 
a odmeňovanie zástupcu primátora, poslancov a členov orgánov taxatívne upravujú zásady 
odmeňovania, rozpravu k tejto časti nie je nutné otvárať.  
 
Žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie: 

 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informáciu o platových náležitostiach a odmeny pre zástupcu primátora. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 61) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:1 
- Primátor konštatoval, že   uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 



44 

 

Bod č. 13 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, 
v materiáloch na rokovanie ste obdržali Orientačný návrh plánu rokovania MsR Michalovce 
a MsZ Michalovce a orientačný harmonogram zasadnutia  mestskej rady  a Mestského 
zastupiteľstva Michalovce na november a december 2022.  
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená 
 
 
MUDr. Jozef Makohus, predseda volebnej a návrhovej komisie predložil návrh  na uznesenie 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e   
orientačný návrh plánu rokovania MsR Michalovce a MsZ Michalovce a orientačný 
harmonogram zasadnutia  mestskej rady  a mestského zastupiteľstva Michalovce na 
november a december 2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 62) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie bolo schválené tak ako bolo predložené. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vyzval  predsedu volebnej a návrhovej komisie oboznámil prítomných s uzneseniami, ktoré 
boli prijaté na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve.  
 
MUDr. Makohus 
predseda volebnej a návrhovej komisie 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, 
Volebná a návrhová komisia konštatuje, že všetky návrhy na voľbu členov mestskej rady, 
predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva, delegovaných zástupcov do 
obchodných spoločností, Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, mestskej školskej rady, 
školských rád a ďalšie uznesenia k predloženým bodom boli schválené kvalifikovaným 
spôsobom a v rozsahu, ktorý ste obdržali pred rokovaním dnešného zastupiteľstva a 
o všetkých uzneseniach bolo hlasované v priebehu rokovania. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
 
Z á v e r  
Vážené dámy a páni, dovoľte aby som poďakoval predsedovi volebnej, mandátovej 
a návrhovej komisie MUDr. Jozefovi Makohusovi a členom za prácu. Ďakujem všetkým 
poslancom, že svojim konaním a vystupovaním prispeli k slávnostnému priebehu dnešného 
ustanovujúceho zastupiteľstva. Verím, že korektný spôsob presadzovania objektívnych 
požiadaviek našich občanov sa prenesie aj do ďalších  zastupiteľstiev, čím spoločne prispejeme 
k rozvoju nášho mesta. 
Ďakujem všetkým prítomným, osobitne tým, ktorí prijali naše pozvanie zato, že svojou 
prítomnosťou ste umocnili význam ustanovujúceho zastupiteľstva. Rokovanie bolo ukončené 
znelkou mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zástupkyňa prednostu MsÚ:                                                                            Primátor mesta 
Ing. Ing. Marta Bobovníková,PhD.                      Mgr. Miroslav Dufinec 
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