
Z á p i s n i c a  
 

z  2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré  
sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2007 o 10.00 v zasadačke  MsKS v Michalovciach     
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
P r í t o m n í : 
- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
 
1.  O t v o r e n i e  

 
V súlade s § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 

predpisov 2. mimoriadne  zasadnutie otvoril primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK.  
 

Po úvodnom privítaní poslancov MsZ, ďalej na tomto zasadnutí privítal zástupcu 
primára MUDr. Bančeja, prednostu MsÚ Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu MsÚ JUDr. 
Doriča, riaditeľov organizácií MsZ a to riaditeľku MsKS  PhDr. Tomkovú, riaditeľa TaZS 
Ing. Vasiľa, vedúcich príslušných odborov MsÚ, náčelníka MsP JUDr. Kudroča, zástupcov 
médií a ďalších prítomných. 

 
Konštatoval,  že na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ je prítomných  18 poslancov MsZ, 

takže mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poznamenal, že nikto z doposiaľ neprí- 
tomných poslancov svoju neúčasť neospravedlnil ani písomnou ani inou formou, tak je 
možné, že v priebehu rokovania prídu. 

 
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 2. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Michalovciach určil poslancov: 
 
      1.  Jaroslava   K o z á k a  

2.  MUDr. Pavla   K u c h t u 
 

 
PROGRAM: 
Návrh programu rokovania poslanci obdržali na písomnej pozvánke (tvorí prílohu č. 2  
zápisnice).  
 
Keďže k  návrhu programu poslanci MsZ nemali žiadne doplnky ani pozmeňujúce návrhy, 
primátor dal hlasovať o návrhu programu uvedenom na písomnej pozvánke: 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 1) 
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania 2. mimoriadneho zasadnutia  MsZ 

bol schválený. 
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Bod č. 2 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Viliam Záhorčák  odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej 
komisii pracovali títo poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Martin Nebesník 
2. Ján Berdy 
3. Stanislav Gaľa 
 
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor  dal o zložení návrhovej komisie hlasovať 
v zmysle ním predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 2 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že  návrhová komisia bola schválená v navrhovanom znení. 
 
 
 
Bod č. 3: 
Koncepcia informatizácie samosprávy a mesta Michalovce  
do roku 2010 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
 
Materiál uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák: 

Chcem povedať, že informatizácie je považovaná za jednu z najväčších a najvyšších 
priorít Európskej únie, rovnako tak aj Slovenska a že súčasťou tejto informatizácie je aj 
elektronizácia verejnej správy, zavádzanie elektronických služieb. Prínosom elektronizácia 
pre občanov, podnikateľov a investorov je predovšetkým zvýšenie kvality služieb 
a zníženie času spracovania. Prínosy pre samosprávu sa priamo týkajú hlavne zníženia 
času spracovania a zníženia nákladov a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, pretože 
počet administratívnych transakcií je najvyšší vo verejnej správe.  

 
Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako 

strategický strednodobý plánovací dokument, s platnosťou do konca roka 2015 
a výhľadovo do konca roka 2020. V tomto dokumente, ako aj v ďalších plánovacích 
dokumentoch mesta absentuje proces informatizácie mesta a samosprávy a neodrážajú sa 
v nich  aktuálne potreby spoločnosti v oblasti informatizácie. 

 
Koncepcia informatizácie samosprávy v meste a mesta do r. 2010 bola vypracovaná so 

zámerom doplniť plánovacie dokumenty mesta a povýšiť ju na súčasť strategického 
rozvoja mesta, pretože nás čaká obdobie, kedy práve o prostriedky na túto oblasť sa 
budeme môcť uchádzať a tento materiál by mal byť niečím, o čom by sme sa mali pri 
našich požiadavkách opierať.  
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R o z p r a v a: 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, hlásim sa do tejto rozpravy len kvôli tomu, že 
myslím, že je aj dobre zdôvodnený tento materiál, aj obsahovo aj metodicky, ale  
potreboval by som dve, tri poznámky k tomu povedať, alebo námety  snáď k tomu. 

Určite je to oblasť, ktorú až tak nevidno na prvý pohľad. Nejaké budovy alebo komíny 
vidno, toto až tak nevidno, a o to je to nebezpečnejšie, že niektorí, či jedinci, organizácie, 
dokonca mestá, niekedy aj  verejná správa, pretože to tak nevidno, trošku podceňujú. Aj 
v tomto materiáli je to správne vystihnuté, že ide o budúcnosť.  

Osobne si myslím, že v Michalovciach nie je až taká situácia čierna a tragická, ako to 
niektorí neprajníci a takí, čo pozerajú čiernymi okuliarmi, vidia. Totiž v Michalovciach je 
optický kábel, je používaný a niektoré zahraničné firmy vlastne ani by nemohli 
v Michalovciach fungovať - myslím teraz Yazaki, Unomedical a ďalšie, ak by už tento 
kábel nevyužívali. Čiže je to určitý potenciál, na ktorom sa už dá stavať a mestský úrad už 
v minulosti aj teraz  sa pozitívne staral o zabezpečenie hardwaru a  softvéru tak, aby každý 
úradník mohol pracovať  účinnejšie ako predtým,  a aj pracovníci majú určitý základ, na 
ktorom možno stavať. Takže z toho pohľadu nie sme na tom zle, ale  určite nemôžeme túto 
oblasť zanedbať a dobré je, že takto sa ideme  k nej postaviť strategicky.  

Čiže teraz, čo by som chcel pripomenúť?  V tomto materiáli sa konštatuje, že  takéto 
grandióznejšie zámery sa dajú realizovať. Najlepšie by bolo, keby sa dali realizovať 
z cudzích zdrojov, teda hlavne z európskych alebo niektorých  ďalších. Ale tieto zdroje sú 
niekedy dlhodobejšie a na druhej strane je k ním potrebné preukázať aj akýsi vlastný 
postoj, myslím pozitívny. Čiže tu by som chcel povzbudiť pána primátora i odborných 
pracovníkov, aby ak budú vedieť, že nie sú cudzie zdroje, predložili návrhy, ktoré by boli 
z vlastných zdrojov. Pretože na druhej strane tí, ktorí poskytujú zdroje, aj čakávajú alebo 
skúmajú toho žiadateľa, ako sa on stavia k danej veci z vlastných prostriedkov. Takže tu  
chcem potvrdiť, že hlavne v tej prípravnej fáze  je treba  niekedy  svoje vlastné zdroje 
investovať.  

A na druhej strane, už len taký krátky  moment: Na str. 2, hneď v tom hornom odstavci 
je konštatované, že dajú sa použiť aj TPP projekty, čo je pravda. A tu by som  chcel len 
naznačiť, že práve v tejto oblasti, myslím informačnej technológie sa často teraz používa 
spôsob out-sourcing. Nechcem sa teraz chváliť nejakými cudzími slovami, ale aj na 
Slovensku sa teraz používa v tejto oblasti práve. Čiže jedná sa o privátny zdroj, o privátne 
riešenie, kde vlastne ten poskytovateľ vlastní hardware, vlastní softvér a vďaka rýchlej 
komunikácii cez internet užívateľ môže užívať a využívať všetky vymoženosti, ako keby 
mal výpočtovú techniku doma, ako keby mal server doma. Tak to je jeden z tých námetov, 
ktorý  snáď teraz by sme mohli brať v úvahu. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Reagoval na to, aká je úroveň informatizácie v meste, čo sa týka káblov, čo  sa týka 
mestského úradu: Samozrejme obidvaja, aj pán poslanec z predchádzajúceho obdobia,  ja 
z tohto obdobia, máme svoje skúsenosti. Nechcem to komentovať, najlepšie by to posúdili 
samotní pracovníci nášho MsÚ, ktorí pracujú s tým, čo na úrade je. Určite nie je to zelená 
lúka, ale  zase ten stav nie je taký, aby sme mohli jasať.  

Čo sa týka týchto povzbudení, samozrejme berieme to, akceptujeme, vytvárame 
odborný tím pracovníkov - samostatný odbor, ktorý sa bude tomu venovať. Čo sa týka 
investícií možných, ak by  nám nevyšli projekty, samozrejme považujeme to za dôležitú 
oblasť a v rozpočte na rok 2008 s istou sumou na túto oblasť rátame. Minimálne na to, aby 
sme podopreli, tak ako tu odznelo, náš záujem o možné projekty.  
(rozprava ukončená) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k prerokovanej správe predniesol predseda návrhovej komisie  
Mgr. Martin Nebesník, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Koncepciu informatizácie samosprávy a mesta Michalovce do roku 2010 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č.3) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie a zároveň táto koncepcia boli schválené. 
 
 
 
Bod č. 4 
Zmena rozpočtu mesta Michalovce na rok 2007 rozpočtovým  
opatrením č. 11 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
 
V úvode k návrhu predloženej zmeny rozpočtu mesta na rok 2007 primátor Viliam 
Záhorčák povedal: V priebehu roka nám život priniesol celý rad zmien a aj záver roka 
prináša zmeny, preto pristupujeme k ďalšiemu rozpočtovému opatreniu, ktorým 
navrhujeme návrh na zmenu rozpočtu.  

Informoval, že ide o pomerne rozsiahlu zmenu, ktorá je zdôvodnená, popísaná 
v jednotlivých svojich častiach a že súčasťou tohto materiálu je správa hlavnej kontrolórky 
a aj stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča predložený návrh schváliť. Konštatoval, 
že ide v podstate o materiál, kvôli ktorému mimoriadne zasadnutie MsZ bolo zvolané.  
 
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy k predmetnej zmene rozpočtu nikto nevystúpil 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k predmetnému bodu rokovania predložil pán poslanec Mgr. Martin 
Nebesník,  predseda návrhovej komisie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Zmenu rozpočtu mesta Michalovce na rok 2007 rozpočtovým opatrením č. 11 takto: 
- bežné príjmy sa zvyšujú z 514 024 tis. Sk na 538 865 tis. Sk 
  bežné výdavky sa zvyšujú zo 451 176 tis. Sk na 463 985 tis. Sk 
- kapitálové príjmy sa zvyšujú z 8 922 tis. Sk na 11 922 tis. Sk 
  kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 127 082 tis. Sk na 130 769 tis. Sk 
- príjmové peňažné operácie sa znižujú zo 70 312 tis. Sk na 58 967 tis. Sk 
  výdavkové peňažné operácie sa nemenia  
- celkové príjmy a výdavky sa zvyšujú z 593 258 tis. Sk na 609 754 tis. Sk 
 

 4



Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že  zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 11   
   MsZ schválilo. 
 
 
Bod č.  5 
Návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2007 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 
 
Materiál uviedol primátor mesta Viliam  Záhorčák: 
Táto zmena vyplýva alebo je súčasťou zmeny, ktorú sme  pre chvíľou schválili. Jedná sa 
o navŕšenie prostriedkov pre TaZS o 250 tis. Sk, ktoré by mali kryť zvýšenie rozpočtu 
nákladov na úhradu tepla v novej športovej hale.  
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy nikto nevystúpil 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k navrhovanej zmene rozpočtu TaZS predniesol predseda návrhovej  
komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 
Návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2007 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 5 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že MsZ zmenu rozpočtu TaZS schválilo. 
 
 
 
Bod č. 6 
Návrh na zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2007 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu  č. 6 zápisnice. 
 
V úvode k predloženej zmene rozpočtu MsKS primátor mesta v konštatoval, že opäť je  
to ako súčasť predchádzajúceho materiálu, kedy sa mení príspevok mesta na činnosť 
mestského kultúrneho strediska o čiastku 167 tis. Sk, teda plus 137 tis. Sk a teda celkový 
príspevok mesta by sa zmenil na 10 mil. 487 tis. Sk. Informoval, že je to príspevok na 
zabezpečenie  osláv Silvestra. 
 
R o z p r a  v a : 
- v rozprave k predmetnému návrhu nikto z prítomných nevystúpil 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Znenie navrhovaného uznesenia predniesol p. poslanec Mgr. Martin Nebesník, predseda 
návrhovej komisie:  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 
Návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2007 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 6) 
za: 22, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené a teda aj zmena rozpočtu MsKS. 
 
 
 
Bod č. 7 
Výsledky  výberových konaní na prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 
 
Predmetnú správu uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák. 
Podotkol, že na  je prítomný predseda komisie a že mnohí z prítomných poslancov sú 
členmi tejto komisie. „V podstate tento materiál konštatuje o tom, komu a za akých 
podmienok komisia, v ktorej kompetencii tento prenájom alebo táto činnosť je, majetok 
prenajala. Je potrebné, aby MsZ zaujalo stanovisko k jednému z týchto bodov, čo už 
presahuje kompetencie príslušnej komisie i mestskej rady a jedná sa o prenájom 
nebytových priestorov v objekte na Námestí osloboditeľov č. 10. 
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy k uvedenému bodu rokovania nikto nevystúpil 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k predloženej správe o výsledkoch výberových konaní  predniesol 
predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v  znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e 
Jarmile MACIKOVEJ predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte na Námestí 
osloboditeľov  č. 10 na obdobie  od 1.10.2007 do  31.12.2007 s výškou ročného nájomného 
550 000,- Sk a na obdobie od 1.1.2008 do 30.9.2012 s výškou ročného nájomného 707 
709,- Sk, za podmienok: 
- prenajímaná plocha 544,40 m2 
- prenajímateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku nájomného jednostranným úkonom 

v súlade so zmenou všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú sadzby za 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. 

  Takúto zmenu výšky nájomného prenajímateľ písomne oznámi nájomcovi. 
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  Nájomca dáva svoj výslovný súhlas na jednostrannú úpravu nájomného prenajímateľom  
  po  celú dobu užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. 
 - prenajímateľ si uplatňuje právo výpovede z dôvodu potreby priestorov pre vlastné   

zámery  mesta 
 - platnosti všetkých ostatných ustanovení  v  teč. platnej nájomnej zmluve a dodatkoch  
  k nej uzatvorených s p. Macikovou. 
   
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 7) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
 
Bod č. 8 
Majetkoprávne záležitosti 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8. 
 
K  predloženej správe „Majetkoprávne záležitosti“ v úvode vystúpil primátor mesta Viliam  
Záhorčák – konštatoval nasledovné: 
V tomto bode je iba jeden návrh a to: Na území mesta Michalovce sa realizuje výstavba 
výrobného závodu Yazaki v lokalite za  benzínovou pumpou pri bývalej Strednej odbornej 
škole poľnohospodárskej a v tomto priestore sú aj pozemky, o ktoré  perspektívne by 
mesto chcelo mať záujem. Jedným z nich je aj pozemok, ktorý je v súčasnosti vo 
vlastníctve štátu - vo vlastníctve  Slovenského poľnohospodárskeho fondu, Búdkova 6, 
Bratislava. Myslíme si a náš názor je taký, že  mesto by o ten majetok malo prejaviť 
záujem zo strategického hľadiska a perspektívne  by sa malo  uchádzať o tento pozemok. 
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy nikto nevystúpil 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Znenie navrhovaného uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin 
Nebesník: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
 I.  Schvaľuje: 
      1. kúpu pozemku p.C-KN č. 1530/1, orná pôda o celkovej výmere 47 393 m2, vedenom  
          na  LV č. 6204, k.ú. Stráňany, ktorá je vo vlastníctve SPF, Búdková 6, Bratislava,  

formou zmluvy o budúcej zmluve za cenu podľa znaleckého posudku, schválenej 
Cenovou komisiou SPF, Bratislava.  

II.  Splnomocňuje primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka:  
      - podpísaním zmluvy v bode v bode 1 
 
Hlasovanie: 
tomuto hlasovaniu predchádzala prezentácia poslancov: prezentovalo sa  23 poslancov 
(hlasovanie č.8) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor  mesta konštatoval, že uznesenie bolo schválené ... 
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Bod č. 9  
Návrh na združenie finančných prostriedkov na výstavbu 
kanalizácie na Ul. meďovskej 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 
 
Materiál uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák: 
Na základe zápisu Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach je mesto 
povinné do konca apríla 2008 zrealizovať výstavbu kanalizácie na Ulici meďovskej.  

Mesto v tomto smere rokovalo s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
Košice o združení finančných prostriedkov na realizáciu výstavby predmetnej kanalizácie, 
ktorej predpokladaný náklad je 7,2 mil. Sk, pričom obidva  subjekty by združili  finančné 
prostriedky rovnakým dielom, t.j. po 3,6 mil. Sk.  Ukončená stavba by bola v podiele, v 
akom združili finančné prostriedky. Východoslovenská vodárenská spoločnosť by 
v budúcnosti podiel mesta odkúpila do svojho vlastníctva. 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby MsZ prerokovalo a schválilo návrh na 
združenie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie Ul. meďovskej a vstup mesta 
do združenia v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka.  Zároveň navrhujeme, aby MsZ 
poverilo JUDr. Doriča prípravou zmluvy o združení a splnomocnilo primátora  mesta na 
podpísanie zmluvy o združení v zmysle  § 829 Občianskeho zákonníka. 
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Nebesník, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
I.  Schvaľuje : 
      1. kúpu pozemku p.C-KN č. 1530/1, orná pôda o celkovej výmere 47 393 m2, vedenom  
          na  LV č. 6204, k.ú. Stráňany, ktorá je vo vlastníctve SPF, Búdkova 6, Bratislava,  

formou zmluvy o budúcej zmluve za cenu podľa znaleckého posudku, schválenej 
Cenovou komisiou SPF, Bratislava.  

II.  Splnomocňuje primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka podpísaním zmluvy  
      v bode v bode 1 
 
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 9) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené. 
 
 
 
 
Bod č. 10 
Návrh na riešenie správy nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta  spravované správcom 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 
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V úvode tohto bodu primátor mesta Viliam Záhorčák konštatoval: 
Na poslednom zasadnutí MsZ, ktoré bolo 30. 10., bol schválený nový organizačný 
poriadok MsÚ, z ktorého vyplynula aj zmena správy nebytových priestorov mesta a po 
konzultácii s terajšími správcami, teda s TaZS, s MsKS a s Domsprávom predkladáme 
návrh na nové usporiadanie správy. V materiáloch máte uvedené, ktoré objekty by mohli 
ostať v správe pôvodných správcov, všetky ostatné objekty by mali prejsť do správy 
novovytvoreného odboru hospodárenia s majetkom, konkrétne pod správu referátu obnovy 
a údržby. 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Ja v podstate  v tomto smere podám návrh na zmenu uznesenia, že v správe MsKS  ostane 
celá budova  Nám. osloboditeľov 25 z dôvodu, že nemôže dôjsť k jej právnemu 
rozdeleniu. Čiže tu správa ostáva celá pre MsKS.  
V správe Domspráv s.r.o.  ostáva budova pri Sýpke č. 4 a nebytové objekty, ktoré sú na 
Komenského 42. Jednoducho tam máme 2 lekárky v kotolni, čiže sme si povedali, že tu 
dochádza k zmene. 
A potom ešte jedna vec: V uznesení sme  si nedali bod 1. d) na   vykonávanie podnikateľ- 
skej činnosti a to upratovacie služby  a služby spojené  so správou nebytových priestorov 
(vysvetlil dôvod). 
A v  bode 2/e nie rok 2007, ale 2008 a  doplníme termín: ihneď a zodp.  vedúci odboru 
hospodárenia s majetkom. 
A miesto „za  štatutára“ v bode 3/ doplniť „za zodpovedného zástupcu“, lebo štatutár je len 
primátor mesta.   
V tomto zmysle predložím návrhy na zmenu uznesenia návrhovej komisii. 
 
R o z p r a v a : 
- v rámci rozpravy k uvedenému bodu nikto nevystúpil 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Predseda návrhovej komisie Mgr. Nebesník  konštatoval, že návrhová komisia  obdržala 
jeden pozmeňujúci  návrh od JUDr. Doriča, zástupcu prednostu MsÚ, ktorý odporúča 
MsZ:  
 
- V bode 1.b/  vypustiť zátvorku.  
   Nový bod  znie: do správy MsKS? Budova na Námestí osloboditeľov 25 
-  V bode c/ doplniť Ul. pri sýpke 4, Komenského 42 
    nový bod znie: do správy Domsprávu s.r.o. – Ul. pri sýpke 4, Komenského 42 
-  Doplniť bod  1.d/ v znení: vykonávanie podnikateľskej činnosti a to upratovacie služby   
    a služby spojené so správou nebytových priestorov 
-  V bode 2.e/ upraviť rok a doplniť zodpovednosť o nové znenie: Zabezpečiť všetky kroky   
    vo vzťahu k dotknutým orgánom tak, aby tieto činnosti boli vykonávané k 1. 10. 2008. 
                                                                         T:  ihneď 
            Z: vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
- V bode 3: zmeniť text  „štatutára“ na  „zodpovedného zástupcu“ 
 
Hlasovanie za uvedené pozmeňujúce návrhy: 
(hlasovanie č.  10 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že všetky pozmeňujúce návrhy boli schválené. 
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Ďalej predseda návrhovej komisie predniesol  návrh na uznesenie, vrátane schválených 
zmien: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
1.  Schvaľuje: 
     a/ do správy TaZS tento majetok:  
         Zimný štadión, skládka TKO Žabany, Dom smútku, Ul. J. Kollára, Dom smútku  
         Ul. topolianska, areál TaZS Partizánska 55, Centrálny mestský park (časť upra- 

tovacie služby), objekt "Záhrada" Ul. lastomírska (mimo práčovne a kotolne),  
plaváreň a kotolňa (mimo objektu Zlatý bažant), Centrálna mestská zóna (mimo 
kamerového systému), verejné osvetlenie, miestne komunikácie, plochy určené na 
parkovanie, mosty, lávky, svetelná signalizácia. 

     b/ do správy MsKS: budova na Námestí osloboditeľov 25 
     c/ do správy Domspráv s.r.o.: budova Sýpka - Ul. pri sýpke 4, Komenského 42 
     d/ vykonávanie  podnikateľskej činnosti a to upratovacie služby a služby spojené  

   s prenájmom nebytových priestorov 
 
2.  Ukladá: 
     a/ Spracovať harmonogram prechodu správy majetku. 
         T: ihneď 
         Z: vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
 
     b/ Protokolárne odovzdať majetok do správy príslušných organizácií. 
         T: podľa harmonogramu 
         Z: vedúci odboru hospodárenia s majetkom mesta, 
              riaditeľka MsKS,  riaditeľ TaZS, riaditeľ Domspráv s.r.o. 
 
     c/ Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z harmonogramu prechodu správy. 
         T: podľa harmonogramu 
         Z: podľa harmonogramu 

 
    d/  Zabezpečiť zápis výkonu správy do katastra nehnuteľností. 
         T: k 1. 1. 2008 
         Z: riaditeľ TaZS, riaditeľka MsKS, riaditeľ Domspráv s.r.o. 
 
   e/  Zabezpečiť všetky kroky vo vzťahu k dotknutým orgánom tak, aby tieto činnosti  mohli 

byť vykonávané k 1. 1. 2008. 
        T: ihneď 
        Z: vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
 
3.  Menuje  vedúceho odboru hospodárenia s majetkom za zodpovedného zástupcu 
     pre vykonávanie podnikateľskej činnosti upratovacie služby a služby spojené so 
    správou nebytových  priestorov. 
   
Hlasovanie: 
(hlasovanie č. 11) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie i rozdelenie správy nebytových priestorov, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta, bolo schválené. 
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Bod č. 11 
Návrh dodatku č. 1 k VZN MsZ v Michalovciach č. 96  
zo dňa 24. 4. 2007 
 
- Písomný  materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 
 
Materiál uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák. 
Konštatoval, že mestské zastupiteľstvo  uznesením č. 47 zo dňa 24. 4. 2007 schválilo VZN 
č. 96, ktorým sa vydal trhový poriadok na Ul. športovej a trhoviská na Ul. moskovskej, Ul. 
špitálskej, Ul. nad Laborcom.  

„Vzhľadom na to, že záujem občanov z mestskej časti Západ  naďalej pretrváva o to, 
aby na tejto lokalite bolo vytvorené trhové miesto, navrhujeme, aby sa takýmto trhovým 
miestom stala lokalita na Ul. Masarykovej pri Barumke, kde teda navrhujeme, aby 
v súvislosti s tým bol vytvorený a schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 96, ktorý by 
umožňoval, aby sa v tejto lokalite takisto mohli predávať najmä poľnohospodárske 
prebytky.“ 
 
 
R o z p r a v a : 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Zaujal stanovisko k predloženému návrhu v tom zmysle, že ho považuje za dobrý a bude 
za  neho aj hlasovať. Keby sme tento princíp nejako pojali dnes koncepčnejšie aj do 
budúcnosti, tak si myslím, že určite by si to občania vedeli dobre oceniť.  

Nemali sme teraz komisiu,  budeme mať až na budúci týždeň a chcel by som aj 
kolegov požiadať, aby sme urobili nejaký taký prieskum po meste. Lebo, ak krátko 
zrekapitulujeme súčasný stav, volebný obvod č. 1 dnes nemá trhové miesto ani tržnicu.  
Druhý má jedno na Moskovskej ulici, trojka má  jedno na Špitálskej, štvorka dnes nemá - 
tu sa navrhuje, aby bolo, to je dobré. Päťka má tržnicu a trhové miesto.  

Keď na to tak pozerám,  tak určite tých trhových miest v meste by mohlo byť viacej, aj 
menšie, čím by som povedal, by sa odbremenili možno jedno,  ktoré v minulosti bolo dosť 
zaťažené a robilo to problémy aj dopravné aj niektoré iné a vlastne občania by to mali 
bližšie. Takže keby sme tento návrh dnešný pojali ako takú, možno do budúcna aj ako 
koncepciu, tak určite by to bolo dobre. 

No a keďže som spomínal, že nemali sme komisiu, nemôžem hovoriť z všetkých 
členov, tak za seba by som dal doplňujúci návrh k tomu, ktorý je predložený a poprosím 
ostatných, keby to s pochopením prijali a možno by sme mohli tzv.  zabiť dve muchy 
jednou ranu.  

Poznáme všetci polohu na Ul. prof. Hlaváča, tam je parcela 3036/31 asi 300 m. 
Myslím tú, ktorá je spevnená obrubníkmi a v minulosti tam bol taký základ „srdce“ 
trhoviska na Hlaváčovej ulici, vedľa sú aj hygienické zariadenia. Tak chcem dať návrh, 
mám ho pripravený aj písomne, keby sme dnes urobili pre tú lokalitu Západ, ale 
aj v dotyku s obvodom č. 1, aby sme urobili dve veci: Aby sme  schválili Masarykovu  a aj 
Hlaváčovu.   

A za seba teda dávam si úlohu: Spolu s komisiou pre všeobecne záväzné nariadenia, 
prejdeme mesto ešte osobitne s týmto zámerom a tak, ako komisia bude schopná sa 
dohodnúť - ak sa dohodneme na nejakej koncepcii, tak  by sme potom predložili do 
štruktúry MsÚ a zastupiteľstva návrh týkajúci sa takejto koncepcie.“ Poďakoval 
poslancom za  pochopenie. 
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p. Viliam Záhorčák: 
Áno, ten návrh, ktorý ste tu predniesli, pán poslanec Bobík, je možné realizovať v nejakom 
blízkom horizonte. Nemyslím si, že by sme sa s tým  mali ponáhľať už dnes, pretože  
celkovo lokalita prof. Hlaváča je stále svojím spôsobom sporná a diskutabilná. Stále máme 
obavy z možného návratu tržnice, čiže celkovo sa dnes zapodievame riešením tržnice na 
území mesta. Pokiaľ skoro nájdeme  odpoveď na to, že kde definitívne bude stáť a kde 
bude  tržnica - mestská tržnica, potom môžeme hovoriť aj o tom, či  na tomto území 
v tomto priestore môže byť ďalšie trhové miesto. Dnes by som ho nenavrhol.  

Teda by som poprosil, aby sme dnes  všetky iné možné riešenia tohto priestoru, aby 
sme si takýmto spôsobom nezablokovali, čím nechcem nič naznačovať. Pretože ak sú 
úvahy, že by sa mal tento priestor využívať inak než na trhovisko, tak to odmietneme dnes. 
My naozaj uvažujeme o ňom ako o mieste, kde by sa mal realizovať predaj, ale v akej 
podobe, v akej forme,  je proces ... Dnes by som navrhol, aby sme o tomto ešte nehovorili, 
aby sme si tento priestor nezablokovali takýmto  spôsobom.  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Dobre, pán primátor, beriem tie argumenty ako prísľub na konkrétne riešenie. A keď som 
spomínal, že by sme sa chceli aj s komisiou  touto vecou zaoberať kompletnejšie, resp. vo 
väčšom okruhu, nie iba jedného, tak dnes svoj návrh sťahujem a tak ako som povedal, 
predložím ho komisii a keď tá ho prijme, tak budeme nápomocní pri riešení trhových miest 
v meste Michalovce do budúcna . 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem, pán poslanec za pochopenie. Myslím, že  áno, takýmto koncepčným spôsobom 
by sme mohli veci riešiť. 
 
MUDr. František Zitrický: 
Chcel som hovoriť o predloženom návrhu, nakoľko bol stiahnutý, tak nemám čo o ňom 
hovoriť.  
 
MUDr. Benjamín Bančej: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni!  
V súvislosti s týmto druhým miestom možno, že vzniknú ďalšie námety. Jeden z nich sme 
tu počuli. Týka sa to volebného obvodu č. 1, ktorý takisto nemá trhové miesto.  
Ale predpokladám, že každý z vás zaregistroval, že mesto vypísalo výberové konanie na 
predaj TRŽNICE. Jednou z podmienok je, že budúci kupujúci by sa zaviazal, okrem 
využívania objektu a dokončenia, vytvorením aj 70 trhových miest v uvedenej lokalite. 
Toto je smer, ktorým v budúcnosti sa chceme uberať a pevne verím, že vyriešime tak ako 
bolo povedané, viacej než dve muchy jednou  ranou.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH  NA  UZNESENIE: 
Návrh k tomuto bodu rokovania predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Nebesník: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1  k VZN MsZ v Michalovciach č. 96 zo dňa 24. 4. 2007 
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Hlasovanie: 
tomuto hlasovaniu predchádzala prezentácia poslancov: prezentovalo sa 23 poslancov 
(hlasovanie č. 12) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor mesta konštatoval, že Dodatok č. 1 k VZN č. 96 bol schválený. 
 
 
 
Bod č. 12 
I n t e r p e l á c i e  
 
p. Stanislav Gaľa: 
Pripomenul svoju interpeláciu, ktorú predložil písomne, konštatujúc, že doposiaľ mu na 
túto interpeláciu nebolo odpovedané. Uviedol, že v tejto interpelácii žiadal o riešenie 
chodníka na Ul. močarianskej, ktorý ide súbežne s rohovým domom a oplotením  oproti 
miestnemu pohostinstvu, ktorý je majetkom Jednoty SD Michalovce a že  tento chodník  
používajú v značnom počte občania mesta  k prechodu do kostola, ktorý je pri MŠ. 

Poukázal na to, že tento chodník je v zlom technickom stave,  nie je ničím 
zabezpečený, je v tesnej blízkosti cesty, takže  hrozí nebezpečenstvo úrazu, ak nie nejakej 
smrteľnej príhody. 

Poprosil, aby sa touto jeho interpeláciou zaoberali buď Technické služby alebo 
niektorý iný útvar, aby minimálne opravili povrch chodníka a zabezpečili tam nejaké 
oplotenie.  Poprosil TaZS, aby tam dali nejaké "zábradličko", aké  je teraz pri  kruhovom  
objazde na Ul. kyjevskej. 
 
Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby: 
K uvedenej interpelácii zaujala stanovisko: "V rámci odboru vykonávame činnosť, kde 
čerpáme prostriedky z kapitálových výdavkov. Na činnosť, ktorú neskôr uhrádzame, 
potrebujeme vydané stavebné povolenie buď na novú stavbu alebo na rekonštrukciu. Tento 
chodník ja zaradiť do týchto investičných prostriedkov nemôžem. Je to možné realizovať 
len v rámci opráv a údržby. Takže tak ako tu pán poslanec povedal, buď Technické služby 
alebo príslušný odbor. Pokiaľ je to možné zahrnúť do rozpočtu Technických služieb na 
budúci rok, je to možné zrealizovať.“  
 
Ing. Vladimír Braník: 
Vo svojej interpelácii sa zameral na problematiku odpadkových košov na 
novozrealizovaných prístreškoch MHD. 
"V minulom období boli zrealizované nové prístrešky na niektorých zastávkach autobusov 
MHD, avšak pri výstavbe sa akosi pozabudlo na realizáciu odpadkových košov pre 
čakajúcich občanov. To má za následok vznik neporiadku na týchto miestach, čo 
neprispieva k zvyšovaniu kultúry cestovania a celkovo ku kultúre prostredia.  
Na základe dotazov mnohých občanov a opodstatnenosti týchto pripomienok týmto 
požadujem zaoberať sa touto problematikou a na novozrealizovaných prístreškoch MHD 
nainštalovať odpadkové koše v čo najkratšom termíne." 
 
Ing.  Ján Vasiľ, riaditeľ TaZS: 
Reagoval na interpeláciu pána poslanca Ing. Braníka: Konštatoval, že pokiaľ ide o hlavnú 
autobusovú stanicu, je to jednoznačne záležitosť SAD a čo sa týka riešenia odpadkových 
košov v súvislosti s novoinštalovanými zastávkami v meste, bol názoru, že je to možné dať 
do rozpočtu,  bude to možné z ich strany zabezpečiť, a teda v tom by problém nevidel.  
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Zároveň podotkol, že  pokiaľ ide o autobusovú stanicu, bude to treba riešiť aj s SAD, lebo 
tam je kopa plných košov, ktorých vývoz má zabezpečovať SAD.  Bol sa tam pozrieť 
a videl, že SAD to nerobia, resp.  ak,  tak len  v malej miere. 
 
Ing. Vladimír Braník: 
Mal faktickú, že on v tomto prípade nemal na mysli SAD a autobusovú stanicu, ale 
novozrelizované prístrešky v meste. 
 
- Riaditeľ TaZS prisľúbil, že  toto je samozrejmé a že to bude dané do rozpočtu na budúci 

rok. 
 
 
Mgr. Rudolf  Ivan: 
Tlmočil požiadavky voličov z volebného obvodu č. 4: 
"Pri II. Základnej škole bola nedávno urobená prístupová cesta medzi troma smermi: Od 
školy, smerom od bývalého trhoviska, smerom od Ul. Cyrila a Metoda. Keďže bola v 
dezolátnom stave, bolo to nejako opravované pred rokom alebo možno ešte trošku neskôr, 
ale opäť je v dezolátnom stave,  nie je užívateľná. Pri takom počasí ako je teraz, že prší 
alebo aspoň trochu prší, nie je priechodný tento priestor. Je tam jednoducho po členky 
vody a musia prechádzať cez túto "zatáčku" na druhú stranu, aby mohli vôbec prejsť s 
kočíkom a neviem s čím iným.  
Ja by som poprosil kompetentných o nejaké východisko, i keď viem, riešené to už bolo, ale 
nie k spokojnosti občanov." 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Na uvedenú interpeláciu reagoval nasledovne: Znovu môžem prisľúbiť len to, že sa týmto 
problémom budeme zaoberať a v rámci možného technického riešenia, pretože 
predpokladám, že tam asi bude problém s kanalizáciou, pokúsime sa tento problém 
odstrániť. 
 
p. Rudolf Klein: 
Predložil dve interpelácie. Jednu ohľadom výkupu pozemkov na výstavbu nového 
cintorína a aj ohľadom termínu začiatku výstavby nového cintorína na Bielej hore a druhú,  
ktorá sa týkala opravy ciest a chodníkov v  rámci  V. volebného obvodu. 
 
1. Konštatoval, že občania mesta Michalovce a to nielen z  V. volebného obvodu, kde je  

poslancom, ale prakticky z celého mesta sa ho pýtajú a kladú mu otázky ohľadom 
nového cintorína na Bielej hore. Vzhľadom na uvedené požiadal o informáciu, či už je 
ukončený výkup pozemkov a ak áno, kedy sa započne s výstavbou cintorína na Bielej 
hore? Či to bude II., resp. III. Q roku 2008? 

 
2. Upriamil pozornosť na viacročný problém v V. volebnom obvode - Stráňany, kde je 

poškodený povrch ciest, hlavne chodníkov, prakticky u väčšiny chodníkov na sídl. SNP 
- hlavne Ulica severná, ale aj na uliciach VILA REAL, Ul. široká, Novomeského, 
Lipová, Brestová, atď., teda IBV Stráňany, II., III. a IV. etapa.  

 
Na upresnenie problému ďalej uviedol: 
"Povrch týchto chodníkov bol upravený tzv. liatym asfaltom a ten sa už po niekoľkých 
rokoch láme, povrch je narušený, čo robí značné problémy najmä mladým mamičkám s 
kočíkmi, ale aj starším ľuďom - dôchodcom, resp. zdravotne postihnutým občanom. 
Žiadam preto vedenie mesta Michalovce, resp. komisiu, ktorá bude rozhodovať o tom, čo a 
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kde sa bude v roku 2008 vyspravovať, resp. opravovať, aby sa pri plánovaní prostriedkov 
počítalo aj s volebným obvodom č. 5 - Stráňany.  

Uvedomujem si, že je to problém väčšiny chodníkov v našom meste, no v mene 
občanov obvodu žiadam, aby sa, či už po etapách alebo akýmkoľvek spôsobom, tento 
problém poriešil. Osobne si myslím, že tento problém by boli schopní poriešiť aj TaZS, no 
bolo by potrebné vylepšiť strojový park, hlavne zakúpením vozidla KOMATSU, ktorým 
by sa poškodený povrch dal odstrániť a následne  riešiť novú povrchovú úpravu." 

             
 
p. Viliam Záhorčák, primátor mesta: 
Ďakujem za podnet. K tomu prvému, áno, v roku 2008  rátame s I. etapou výstavby nového 
cintorína, aj čoskoro budeme hovoriť o rozpočte na rok 2008, takže to tam uvidíte.  
Čo sa týka pozemkov na cintoríne, dnes sme v etape, že takmer všetky pozemky už sú vo 
vlastníctve mesta.  
- Poprosil o doplnenie zástupcu prednostu  JUDr. Doriča.  
 
JUDr. Dorič, zástupca prednostu MsÚ: 
Doplnil informáciu predloženú pánom primátorom: Od všetkých známych fyzických osôb 
pozemky sú vykúpené. Ostávajú iba dve parcely, ktoré spravuje Slovenský pozemkový 
fond, čiže dali sme žiadosť o ich odkúpenie, o odkúpenie týchto pozemkov. Do konca roka 
by mal byť proces zrealizovaný a ak nie, tak v prvých mesiacoch r. 2008. Čiže už nie je 
potrebné vyvlastňovanie. So všetkými vlastníkmi žijúcimi a známymi sme sa dohodli a sú 
uzatvorené kúpne zmluvy.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Čo znamená I. etapa výstavby cintorína? Hovorili sme o tom, že túto výstavbu je možné 
rozdeliť do viacerých fáz. Určite prvou je oplotenie a následne príprava časti územia na to, 
aby mohlo slúžiť ako miesto pochovávania mŕtvych. To znamená, že jednak úprava 
samotného terénu, prístupová komunikácia, osvetlenie. Čiže celý cintorín, celý areál 
cintorína by sa mal takýmto spôsobom  upravovať postupne a celkom na záver by  malo 
dôjsť k výstavbe nového domu smútku na tomto cintoríne. Ale to už je posledná fáza.  
Takže chceli by sme v roku 2008 začať  I. etapu v primeranom rozsahu na to, aby ak dôjde 
k tomu, že terajší cintorín na Ul. J. Kollára by z rôznych dôvodov už nestačil, aby sme  boli  
schopní vo veľmi skorom čase začať pochovávať aj tam.  
     Čo sa týka vašej druhej interpelácie - chodníky: Vieme, že chodníky na území celého 
mesta sú v zlom stave, takže bude potrebné urobiť zásah naozaj do celej infraštruktúry 
mesta v tomto prípade. Chceli by sme začať  riešiť veci koncepčne a to rekonštrukciou už 
najbližšie jednotlivých sídlisk. Najprv sídliska Východ, potom sídliska Juh, čo samozrejme 
neznamená, že ostatné časti by sme chceli zanedbať. Ale určite v menšom rozsahu, než 
povedzme na týchto sídliskách, kde pôjde o  rozsiahlejšiu rekonštrukciu.  
Takže predpokladám, že tak ako aj v minulosti, aj teraz bude schválený plán opravy 
chodníkov, opravy parkovísk, čo je v kompetencii mestskej rady a v rámci tohto plánu by 
sa zrealizovali. Či práve tento chodník, ale je celkom možné, že aj on, ale ako hovorím, o 
tom rozhodne mestská rada na svojom zasadnutí niekedy v roku 2008, keď sa touto 
problematikou bude zaoberať. 
 
 
Ďalšie dve interpelácie boli predložené písomnou formou,  
tvoria prílohu tejto zápisnice. Predložili ich p. poslanec Kozák p. poslanec Ing. Gejguš. 
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Bod č. 13 
D i s k u s i a  
 
Ing.  Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, mám jednu myšlienku, myslím si, že by mohla 
pomôcť k nejakému riešeniu.  

Dneska sme schvaľovali rozpočtové opatrenie, hlasoval som za, čiže viem pochopiť 
všetky tie zmeny, plus aj mínus. Ale je tam jedna položka, o ktorej sme diskutovali 
niekedy v lete, keď sme ju zaradzovali. Jedná so o osvetlenie. Vtedy sme viedli takú 
diskusiu s pánom primátorom. Ja som povedal, dobre, aj keď tam nie sú podmienky 
zadávacie, tak budem za a pán primátor odpovedal, že predtým, ako sa zadajú práce pre 
projektanta, sa ešte predloží také určité zadanie pre projektanta.   

Vieme, že tak nebolo, tak tu by som chcel poprosiť, pán primátor: Myslím si, že ak by 
také podmienky teraz, keď sa bude nový návrh dávať na osvetlenie, aby sme o ňom mohli 
tu podiskutovať, určite by sme veci pomohli. Sú tu viacerí poslanci, ktorí majú k tomu 
vzťah, aj rozumejú a určite nepoškodia, ale skôr pomôžu.  

Takže len chcem apelovať, že skúste v tom roku 2008 predložiť také nejaké zadávacie 
podmienky, či už pre projektanta alebo pre to verejné obstarávanie, aby sme o nich 
podiskutovali dobre a tak, aby to riešenie potom bolo lacné, najlacnejšie aké môže byť, 
aby bolo dobré, aby sme s ním boli spokojní.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Áno, problematiku verejného osvetlenia vnímame  ako jeden z vážnych problémov mesta, 
chceme sa ňou zaoberať a tak ako sme už na jednom zastupiteľstve isté riešenie 
predostreli, ale samozrejme každý na to môže mať názor rôzny -  však napokon sme ani 
netrvali na ton, aby to bolo riešené, bol to len jeden z možných návrhov, tak 
predpokladám, že v skorom čase predložíme materiál do zastupiteľstva, kedy bude  
potrebné, aby zastupiteľstvo rozhodlo, ktorou cestou sa  vydať. Čiže toto môžem sľúbiť, že 
takýto materiál, ktorý bude riešením  problematiky alebo návrhom riešenia verejného 
osvetlenia v meste,  určite bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
MUDr. Benjamín Bančej: 
Upozornil  poslancov na niektoré pripravované aktivity v meste a to: 
- Vianočné trhy, ktoré budú v meste 7., 8. a 9. decembra, na ktoré poslanci dostanú   
   písomnú pozvánku.  
- Na decembrové  pracovné aj slávnostné zasadnutia MsZ, kde dochádza k zmene termínu, 

t.j.  MsZ nebude v pôvodne plánovanom termíne 18. decembra, ale o deň skôr 17. 
decembra. 

-  Oslavy Silvestra a Dňa štátnosti,  ktoré sa v  meste začnú o 23. hodine (zapálenie vatry, 
    ohňostroj a pod.). 
-  Reprezentačný ples mesta, ktorý je plánovaný 11. januára 2008. 
-  Podotkol, že na všetkých týchto aktivitách sa počíta  s veľmi veľkou účasťou poslancov  
    MsZ.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Informoval, že posledné zasadnutie MsZ v tomu roku je plánované na 17. decembra, čo je 
pondelok. V súvislosti s týmto termínom poznamenal, že „je to termín, na ktorý nie sme 
zvyknutí, ale boli sme poprosení Košickým samosprávnym krajom, nakoľko 18. decembra 
je podujatie KSK, kde by nás radi videli a oni už termín nemôžu zmeniť, pretože už majú 
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distribuované aj pozvánky, aj všeličo iné a my, keďže sme  sa ešte na definitívnom termíne 
nedohodli, ešte môžeme. Preto dávam tento návrh a myslím, že všetci sa zhodneme, že 
mimoriadne to môžeme robiť tak. Súčasťou tohto  posledného zastupiteľstva, ako už bolo 
povedané, bude potom aj slávnostná časť, kde tak ako sme svojho času schválili, oceníme 
významné osobnosti nášho mesta, aj potom s tou tradičnému spoločenskou časťou. 
Pravdepodobne decembrové zasadnutie bude skôr o hodinu, nakoľko sa rysuje, že ten 
program by predsa len mohol byť bohatší. Už teraz avízujeme, že to bude rozpočet na rok 
2008, už teraz avízujeme,  že to bude VZN o daniach, takže sú to dosť náročné body aj 
s predpokladom na diskusiu, teda predpokladaný začiatok bude o 9.00 hod.  

Chcem pri tejto príležitosti povedať aj to, ale to je záležitosť skôr mesiace januára, 
predpokladáme, že niekedy začiatkom januára by sme sa zišli, ale už nie na mestskom 
zastupiteľstve, ale na spoločenskej udalosti, kde by sme uviedli do života reprezentatívne 
dielo o Michalovciach „Dejiny Michaloviec“, ktoré sú už spracované a myslím si, že všetci 
z neho máme  radosť, pretože  sa ukazuje, že je to naozaj pekne urobené, mali by sme byť 
na čo hrdí.  Takže aj to uvedenie do života rátame, že bude  niekedy začiatkom januára ako 
samostatná časť našich aktivít spoločných.“ 
 
 
14.   Z á v e r  
 

    Vzhľadom k tomu, že program mimoriadneho zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, 
primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK poďakoval  všetkým poslancom za aktívnu účasť 
a príspevky, ktorými toto zasadnutie obohatili. Týmto 2. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil. 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                  Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                  Viliam ZÁHORČÁK 
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