
Z á p i s n i c a  
 

 zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
     uskutočnilo dňa 13. marca 2010 (piatok)  o 13.00 hod. v malej zasadačke  MsKS  
     Michalovce  
    ________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: 
- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
 
1. O t v o r e n i e  
 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadenie a v znení neskorších 
predpisov 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, zvolané 
písomnou pozvánkou zo dňa 8. 3. 2010, otvoril a viedol primátor mesta Viliam 
ZÁHORČÁK.  

 
Po úvodnom privítaní poslancov MsZ, primátor mesta ďalej privítal: zástupcu 

primátora MUDr. Bančeja, prednostu MsÚ Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, 
hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, vedúcich zamestnancov MsÚ a mestských organizácií, zástupcov médií a ostatných 
prítomných.  

 
Konštatoval, že na 7. mimoriadnom  zasadnutí MsZ je prítomných 17 poslancov MsZ 

(stav na začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
Informoval, že z tohto mim. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili 

poslanci: p. Berdy, p. Gejguš, p. Bobík, p. Pado a p. Eštok. 
 

 
PROGRAM: 
- Návrh programu poslanci MsZ obdržali na písomnej pozvánke (písomná pozvánka tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice). 
- K tomuto programu neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.  
 
Primátor mesta poznamenal, že na tomto mimoriadnom zasadnutí MsZ sa bude 
hlasovať  dvihnutím ruky z dôvodu, že sa jedná len o dva body programu, z ktorých jeden je 
„Voľba návrhovej komisie“ a druhým bodom je „Návrh na podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 
Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie stavby V. ZŠ na Ulici 
školskej 2 v Michalovciach“,   kvôli ktorému bolo mimoriadne zasadnutie MsZ zvolané.  
- Pre spočítanie hlasov určil skrutátorov a to:  Mgr. Natáliu Slaninkovú a Vieru Klacíkovú. 

 
Následne dal hlasovať o návrhu programu 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ, tak ako bol 
predložený: 
(hlasovanie č. 1) 
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
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 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ  
určil  poslancov MsZ:  
 
 1. MUDr. Jána   M i h a l e č k a  
 2. MUDr. Františka   Z i t r i c k é h o  
 
 
 
BOD č. 2: 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení: 

 
- Jaroslav Kozák 
- Milan Hvižďák 
- Stanislav Gaľa 

 
Keďže iné návrhy na zloženie návrhovej komisie neboli predložené, primátor mesta 
dal hlasovať za návrhovú komisiu v zložení ním predloženého návrhu: 
(hlasovanie č. 2) 
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec   
- Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: p. poslanec Kozák,    
  p. poslanec Hvižďák, p. poslanec Gaľa 
 
 
 
BOD č. 3: 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra 
vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie stavby V. ZŠ na 
Ulici školskej 2 v Michalovciach 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
- Materiál predkladala: RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ 
 
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Záhorčák: 
Chcem povedať, že toto mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sme zvolali preto, 
že v priebehu budúceho týždňa sme nútení doplniť materiály, ktoré odošleme do Bratislavy, 
o uznesenie MsZ a jednoducho nebolo možné toto zaradiť predtým na rokovanie riadneho 
zastupiteľstva, nakoľko výzvy, ktoré sú k týmto veciam, boli zverejnené až po zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.  
 
Materiál v krátkosti  uviedla vedúca odboru informácie a grantov RNDr. Jana Machová: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, ako pán primátor spomenul, reagujeme 
na 2. kolo výziev z ROP 2009, ktoré bolo zverejnené 1. 3. 2010 v rámci  Regionálneho 
operačného programu. Chceme sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok  s projektom  
„Rekonštrukcia a modernizácia V. ZŠ“. Obsahom projektu je rekonštrukcia striech na 
učebňových pavilónoch, výmena existujúcich drevených okien na učebných pavilónoch,  
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zateplenie obvodného plášťa na jednotlivých pavilónoch aj spojovacej chodby, riešenie 
interných bezbariérových prístupov a vybavenie informačnej miestnosti.  
Touto formou požadovaný  objem finančných  prostriedkov je v maximálne možnej výške 
1 073 526 €, pričom mesto bude spolufinancovať tento projekt 5 % podielom, čo je cca 
53 661 €.  Projekt je plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Michalovce a Územným plánom mesta Michalovce.  
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Michal Stričík, PhD., poslanec MsZ_: 
V úvode svojho vystúpenia vyjadril poďakovaniu mestu Michalovce za to, že vypracovalo 
alebo pripravuje tento projekt pre V. Základnú školu, zároveň mu zaželal veľa úspechov. 
„Verím, že tento projekt bude schválený, pretože naozaj V. ZŠ je jedna z najstarších škôl na 
území mesta Michalovce a naozaj ten rozvoj v posledných rokoch ukazuje, že je potrebné 
urobiť na tejto škole tieto zmeny, ktoré sú projektovo naplánované. Takže držím palce, verím, 
že to vyjde.“ 
Mal ešte takúto otázku: „Či  je možné do budúcnosti zvolať zasadnutie alebo vyjadriť sa 
poslancom aj písomne, alebo je  potrebné prísť osobne? Či by v takýchto prípadoch, ako je to 
teraz - mimoriadne zvolanie, by nebolo možné hlasovať aj písomne, bez účasti?“ 
 
p. Viliam Záhorčák, primátor mesta: 
Reagoval na vznesenú otázku konštatovaním, že náš rokovací poriadok má svoje pravidlá a 
zatiaľ takéto niečo neumožňuje. „Ak by takáto možnosť bola, tak v budúcnosti ju môžeme 
využívať.“ 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ: 
V súvislosti s otázkou pána poslanca informoval, že sa pripravuje novelizácia zákona 
o obecnom zriadení a v prípade, že by také niečo v tomto zákone bolo, bude sa aj o tej forme 
uvažovať.   
 
p. Viliam Záhorčák:  
Naväzujúc na vystúpenie p. Doriča, povedal: „Tak ako odznelo, do platnosti 1. apríla vstúpi 
nový zákon o obecnom zriadení - prezident republiky ho už podpísal, takže vstúpi do 
platnosti, kde v zmysle tohto zákona budeme musieť pripraviť celý rad úprav - naše 
organizačné, poriadok odmeňovania, atď., aby boli v súlade s týmto zákonom. 
Čo sa týka toho prvého, áno, ďakujeme za ocenenie. Určite, pokiaľ budú nasledovať ďalšie 
výzvy, budeme sa chcieť  uchádzať aj o rekonštrukcie ďalších škôl.“ 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Poďakoval za vysvetľujúce slová p. primátorovi aj p. Doričovi, zároveň poznamenal: „Naozaj 
tá doba ukazuje,  že niekedy treba byť veľmi flexibilnými  a operatívne sa k týmto veciam 
pripraviť. Takže, ak sa pripravuje takýto dokument v septembri, zvážiť aj zapracovanie tejto 
mojej pripomienky, ak by to bolo možné.“ 
 
MUDr. František Zitrický, poslanec MsZ: 
K predloženému materiálu povedal, že nemá  problém podporiť túto žiadosť, aj ju podporí 
a že osobne ho poteší, ak bude realizovaný tento projekt. V súvislosti s touto žiadosťou mal   
otázku, či v rámci tohto projektu sa uvažuje aj s rekonštrukciou kúrenia, resp. či sa uvažuje 
o alternatívnom dodávateľovi výroby tepla? Podotkol, že to zateplenie je v projekte, ale to 
kúrenie je zvyčajne tiež problémové na škole. 
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RNDr. Jana Machová: 
Na otázku odpovedala, že „výmena vykurovacieho  telesa nie je v pláne, nakoľko my sme 
v týchto projektoch obmedzovaní tzv. bedžmarkom a táto škola má 462 žiakov. Čiže tá 
maximálna suma, ktorá nám dovoľuje  všetky spomínané práce realizovať, nás nepustí ďalej. 
Takže, bohužiaľ, táto aktivita tam nie je zahrnutá.“ 
 
Mgr. Ján Várady: 
Tiež ma pán predrečník predišiel, ale myslím, že my sme tam schválili v minulom období 
prepojenie kúrenia na mestskú kotolňu, lebo pôvodne táto škola bola prepojená na Združenú 
strednú školu hotelových služieb a obchodu a sa osamostatnila. Takže teraz podľa všetkého, 
ako mám posledné vedomosti, čo si pamätám, už je napojená na mestskú kotolňu, ktorá 
vykuruje sídlisko. Ale, samozrejme, súhlasím s tým, pretože každá škola, ktorá má svoju 
samostatnú autonómnu kotolňu, tak určite ušetrí ešte aj na kúrení nejaké peniažky. Ale zase 
vlastná nová kotolňa, to sú tiež pekné financie. Takže  možno do budúcnosti uvažovať aj 
s touto myšlienkou. 
 
p. Rudolf Klein: 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, už sme nie raz hlasovali za podobné projekty.  
Ja som vždycky podporoval tieto žiadosti. Ale teraz chcem nejako zvýrazniť, že mám väčšiu 
radosť  a budem hlasovať za aj z toho dôvodu, že je to V. Základná škola, ktorá sa nachádza 
v obvode 5. volebného  obvodu, kde som poslancom. Čiže zvlášť beriem to tak, ako svoju  
takú srdcovú záležitosť, že v našom obvode sa vylepšia podmienky na škole, pretože táto 
škola, pokiaľ som dobre informovaný, je najstaršia v Michalovciach - bola daná do prevádzky 
v roku 1965, čiže má 45 rokov. Takže verím, že nielen žiaci školy, učitelia, pedagógovia, ale 
i rodičia z celého obvodu, ktorých deti tam chodia, sa veľmi potešia tak, ako myslím, že aj 
všetci občania nášho mesta.  
Osobitne by som však chcel poďakovať nielen p. RNDr. Machovej a celému jej kolektívu, ale 
aj vedeniu mesta, že vycestujú do Bratislavy a tie ďalšie kroky, ktoré treba urobiť, urobia, 
pretože nestačí niečo dať len na papier, ale treba to aj zabezpečovať. Takže som veľmi rád, že 
za posledné roky sa takto bojovalo ako sa bojovalo, výsledkom čoho bolo mnoho úspešných 
projektov. Tento projekt podporím a som veľmi rád, že ho máme pred sebou.   
 
p. Viliam Záhorčák: 
Poďakoval pánovi poslancovi za ocenenie a v súvislosti s poznámkou týkajúcou sa  veku 
spomínanej školy, podotkol: „Určite starším objektom je objekt 8. Základnej školy, ale ten je 
relatívne v dobrom stave, rovnako tak aj III. základná škola.“ 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Mal ešte faktickú: „V dôvodovej správe máme uvedené, že tento materiál je pripravovaný 
v súvislosti s ROP –1.1. 2009/0, avšak v návrhu na uznesenie máme ROP-1.1-2009/01. Aby 
sme neurobili nejakú chybu, resp. preklep.“ 
 
RNDr. Jana Machová: 
Upresnila,  že správny je údaj, ktorý je uvedený v návrhu na uznesenie (01). 
 
(rozprava ukončená) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Jaroslav Kozák, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
a)   predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za účelom realizácie  
      projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ulici školskej v Micha-    
      lovciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce   
      a platným  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 
b)   zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)   financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,  
     t.j. vo výške 53 661 €. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 3) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 4 - Z á v e r  

 
    Vzhľadom k tomu, že program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta  

Viliam ZÁHORČÁK poďakoval poslancom MsZ za účasť na tomto zasadnutí, zároveň 
aj ostatným prítomným. Týmto 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:            Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                                                                  Viliam ZÁHORČÁK 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  1. MUDr. Ján MIHALEČKO 
               
                        2. MUDr. František ZITRICKÝ 
 
 
 
 
 Zapisovateľka: A. Kudelásová 
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