
ZÁPISNICA 
 

z II. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 17. 2. 2015 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 

 

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

 
 
1. Otvorenie 
 

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

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

zástupcu  primátora  MUDr.  Bančeja,  hlavnú  kontrolórku  Ing.  Bobovníkovú,  prednostu 
mestského  úradu  Ing.  Vasiľa,  riaditeľov  organizácií  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta, 
náčelníka Mestskej polície Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov 
médií a ostatných prítomných.   
V úvode pripomenul, že 21. 12. 2014 nás navždy opustil Dr. Ľudovít Pavlo, ktorého život bol 
s Michalovcami  úzko  spätý.  Narodil  sa  18.  3.  1925  v  Michalovciach.    Primátor  mesta 
v krátkosti  oboznámil  prítomných  s jeho  životopisom. Dr.  Pavlo  bol  predsedom  slovenskej 
ligy  v Amerike,  zakladajúcim  členom  Matice  slovenskej  v zahraničí  a jej  doživotným 
predsedom  a  členom    Rady  Slovákov  v zahraničí.  Za  celoživotné  zásluhy mu  prezident  SR 
v roku 1998 udelil Pribinov kríž 1. triedy a v roku 2005 mu MsZ v Michalovciach udelilo titul 
Čestný  občan mesta Michaloviec.  Rozlúčka  s Dr.  Pavlom  bola  začiatkom  roka  v Bratislave 
v krematóriu  a v sobotu  14.  2.  2015  sa  uskutočnila  rozlúčka  s Dr.  Pavlom  v Dome  smútku 
v Michalovciach.  
Symbolickou minútou ticha členovia MsZ v Michalovciach vzdali úctu Dr. Pavlovi. 
 
Primátor mesta konštatoval,  že na    II.  zasadnutí MsZ  je prítomných 23 poslancov  (stav na 
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.   
   
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ. 
 
PROGRAM: 
Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  II.  zasadnutia MsZ majú  poslanci    uvedený  na 
písomnej  pozvánke  (  tvorí  prílohu  č.  2  zápisnice),  ktorý    obdŕžali  spolu  s pozvánkou  na  
zasadnutie MsZ.   
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.  
 



 
Keďže k tomuto programu rokovania   MsZ neboli   predložené    iné návrhy, primátor 

dal hlasovať o návrhu programu rokovania II. zasadnutia MsZ  tak ako je uvedený v písomnej 
pozvánke:   
(hlasovanie č. 1) 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
‐  Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  rokovania  II.  zasadnutia  MsZ  
   bol  schválený tak,  ako bol predložený.  

 

Za  overovateľov  zápisnice  o priebehu  rokovania  II.  zasadnutia MsZ  primátor    určil 
týchto poslancov:   
 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
2. MUDr. Jozef Valiska 

 
Ďalej  informoval,    že  informátorom  zo  zasadnutia   MsR,  ktorá  sa  uskutočnila  dňa  

3. 2. 2015    je p. MUDr. Mihalečko. Poprosil menovaného   poslanca,  aby  zaujal miesto  za 
predsedníckym stolom.  
 
 

BOD č. 2 

Voľba návrhovej komisie 

 

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák   navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej 
komisii pracovali poslanci: 

‐ PhDr. Jana Cibereová 

‐ Ing. Vladimír Braník 

‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš 

 

Keďže iné návrhy neboli predložené,   primátor  dal  hlasovať o zložení návrhovej komisie  
v zmysle  uvedeného  návrhu. 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 2) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor  konštatoval, že návrhová komisia bola  schválená v zložení: PhDr. Jana Cibereová,  
Ing. Vladimír Braník a Ing. Mgr. Mirko Gejguš. 
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BOD č. 3 

Zloženie sľubu poslanca Ing. Jozefa Bobíka 

 

Ing.  Jozef  Bobík,  z dôvodu  iných  pracovných    povinností    sa  nemohol  zúčastniť 
ustanovujúceho  zasadnutia MsZ  v Michalovciach. Aby  sa mohol  ujať  svojich  poslaneckých 
povinnosti, prebehol  akt sľubu. Primátor mesta vyzval p. Ing. Bobíka, aby pristúpil k zloženiu 
sľubu, zároveň vyzval poslancov, aby povstali. 

Ing.  Jozef  Bobík  zložil  sľub  poslanca,  k čomu  mu  primátor mesta  zablahoželal  a zároveň 
pripomenul,  že  zložením  sľubu  nadobúda  aj  účinnosť  uznesenie  č.  1  z ustanovujúceho 
mestského zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2014. 

 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

k o n š t a t u j e  : 
Ing. Jozef Bobík zložil zákonom predpísaný sľub. Zložením sľubu zároveň nadobúda účinnosť 
uznesenie č.1 z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, konaného dňa 12. 12. 2014. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

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

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

BOD č. 4 

Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za 
obdobie január – február 2015 

 

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ  Michalovce 
konštatoval, že v uvedenom období bolo  jedno zasadnutie mestskej rady a mnohé z bodov, 
ktoré  boli  predmetom  rokovania  februárovej     MsR,  sú  aj  v  programe  tohto mestského 
zastupiteľstva.  
 
R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
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(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu o prijatých uzneseniach Mestskej  rady Michalove  za obdobie  január – 
február 2015. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

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

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

BOD č. 5 

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce 
za II. polrok 2014 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že uznesenia boli splnené. 

 
R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce 
za II. polrok 2014.   

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
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‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.  
BOD č. 6 

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XXV. 
Zasadnutí MsZ Michalovce dňa 7. 11. 2014 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie prednesené na MsZ dňa 
 7.  11.  2014  dostali  poslanci  odpovede,  ktoré  boli  zároveň  zverejnené  v novinách 
Michalovčan.  
 
R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu  o riešení  interpelácií    poslancov  predložených  na  XXV.  zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  dňa  7. 11. 2014. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

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

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

BOD č. 7 

Návrh na vymenovanie riaditeľky Zariadenia pre seniorov, Ulica Jána Hollého 
9, Michalovce 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

RSDr. Agnesa Repovská, riaditeľka ZpS  ukončila pracovný pomer k 15. 1. 2015.  
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Listom  z 29.  12.  2014  požiadala  o ukončenie  pracovného  pomeru  z dôvodu  odchodu  do 
starobného  dôchodku.  Bol  otvorený  proces  vymenovania  riaditeľa  ZpS  vypísaním 
výberového  konania,  ktoré  slúžilo  pre  primátora  ako  podklad  na  výber  najvhodnejšieho 
kandidáta. Výberové konanie bolo vypísané 9. 1. 2015 a uskutočnilo s 4. 2. 2015. Zúčastnili sa 
ho  traja  uchádzači.  Výberová  komisia  odporučila  primátorovi mesta  na  vymenovanie  do 
funkcie riaditeľky ZpS PhDr. Zlatušu  Popaďákovu, menovaná je členkou poslaneckého zboru. 
Primátor mesta  následne vyzval PhDr. Zlatušu Popaďákovu, aby prezentovala dôvody, ktoré 
ju viedli uchádzať sa o túto funkciu a o predstave ako chce zariadenie viesť. 
 
PhDr. Zlatuša Popaďáková 
V krátkosti  informovala prítomných so  svojim  životopisom, o svojom  súčasnom pracovnom 
zaradení a o dosiahnutom vzdelaní. V poslaneckom zbore pôsobí tretie volebné obdobie. 
V ďalšom  predstavila  zámery  riadenia  Zariadenia  pre  Seniorov.  Hlavnou  prioritou  bude 
dosiahnuť  čo najväčšiu spokojnosť klientov a ich  rodinných príslušníkov. Zameria sa hlavne 
na  ich  adaptačný  proces,  zapájanie  sa  klientov  do  verejného  diania,  podporu  spolupráce 
s ďalšími  komunitami  v meste, na  vyškolenie personálu. Vytvorí podmienky na  super  vízie 
v zariadení. Dodržiavaním ekonomických pravidiel chce využívať ekonomické zdroje s maxim. 
účelnosťou  a hospodárnosťou.  Hlavným  cieľom  investovania  budú  opravy  a  budovanie 
bezbarierovho prístupu do jednotlivých častí zariadenia. 
Bude  sa  snažiť  o vytvorenie  priaznivých  podmienok  k spokojnosti  klientov,  ako  aj 
zamestnancov zariadenia. 
 
R o z p r a v a :  

 
Ing. Michal Stričík, PhD. 
Podporil  návrh  na  vymenovanie  riaditeľky  ZpS  PhDr.  Zlatušu  Popaďákovú.  Požiadal 
o informáciu,  či  vymenovaním  PhDr.  Popaďákovej  príde  poslanecký  zbor  o svoju  kolegyňu 
z dôvodu konfliktu záujmov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V prípade, že poslanecký zbor podporí návrh na vymenovanie riaditeľky ZpS   PhDr. Zlatušu 
Popaďákovú, pani poslankyňa po  vymenovaní bude musieť  z dôvodu  konfliktu  záujmov  sa 
vzdať poslaneckého mandátu. Na jej miesto by nastúpil náhradník, prvý v poradí. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
p. PhDr. Popaďáková oznámila, že  z dôvodu konfliktu záujmov nebude hlasovať. 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1 .   B e r i e   n a   v e d o m i e  

Ukončenie pracovného pomeru s riaditeľkou Zariadenia pre seniorov Ulica Jána Hollého  
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9, Michalovce RSDr. Agnesou Repovskou dohodou, ku dňu 15. 1. 2015 z dôvodu odchodu 
do starobného dôchodku. 

2 .   V y m e n ú v a  
v súlade  s  §  11  ods.  2  pís.  I zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení,  na  návrh 
primátora mesta, do  funkcie  riaditeľky  Zariadenia pre  seniorov, Ulica  Jána Hollého  9, 
Michalovce  PhDr.  Zlatušu  Popaďákovu,  s predpokladaným  uzatvorením  pracovnej 
zmluvy od 1. 3. 2015. 

 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
Zablahoželal  PhDr.  Popaďákovej    k zvoleniu.      Zároveň  poďakoval  pani  poslankyni  za 
doterajšiu prácu v poslaneckom zbore. 
 

BOD č. 8 

Správa o výsledkoch kontroly 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 

 

Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka 

V súlade  so  zákonom o obecnom  zriadení predložila  Ing. Bobovníková  správu o výsledkoch 
vykonaných  a prerokovaných  kontrol.  Predkladaná  správa  obsahuje  zistenia  a závery 
vykonaných  kontrol,  stanoviska  kontrolovaných  subjektov  ku  kontrolovaným  zisteniam. 
Predložené  boli  výsledky  11  kontrol,  ktoré  boli  vykonané  a prerokované  od  posledného 
mestského zastupiteľstva. Na útvare hl. kontroly bola vykonaná kontrola príjmov  a výdavkov 
ZUŠ ako  aj hotovostných výdavkov, ich evidenciu a zúčtovanie. Ďalej bola vykonaná kontrola 
dodržiavania VZN o rozsahu poskytovania  sociálnych  služieb, o spôsobne   a výške úhrad  za 
sociálne služby v Meste Michalovce – neverejným poskytovateľom. Útvar hl. kontrolórky sa 
tiež  venoval  dodržiavaniu  VZN  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa MŠ 
a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Michalovce,  ZŠ  a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce ako aj ostatných škôl a zariadení na 
území  mesta  Michalovce.  Ďalej  sa  kontrolovali  hotovostné  výdavky,  ich  evidencia 
a  zúčtovanie v MŠ na Ul.   S.H. Vajanského ako aj hospodárenie  tejto MŠ. Bola prevedená 
kontrola plnenia uznesení MsZ Michalovce a kontrola plnenia opatrení z vykonaných kontrol. 
Výsledky z posledných dvoch kontrol sú uvedené v nasledujúcej správe. 

 

R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
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(rozprava ukončená) 
 

Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontroly. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

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

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

BOD č. 9 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 

 

Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka správu o činnosti za 
II. polrok 2014. Správa bola rozdelené na štyri samostatné celky a to na: 
‐ kontrolu plnenia uznesení MsZ 
‐ spracovanie stanovísk 
‐ kontrolnú činnosť 
‐ vybavovanie sťažností. 
 
Kontrola plnenia uznesení  MsZ bola vykonaná u uznesení, ktoré boli prijaté v II. polrok 2014. 
Ďalej  bola  vykonaná  kontrola  nesplnených,  prípadne  čiastočne  splnených  uznesení  MsZ  
z predchádzajúceho  obdobia,  ktoré  ostali  v sledovaní. Nesplnené,  alebo  čiastočne  splnené 
uznesenia ostávajú v sledovaní na I. polrok 2015. 
V ďalšej  časti  správy  je  spracovaný  prehľad  o spracovaných  stanoviskách  k návrhu  zmeny 
rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2014 a k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017. 
Tretia  časť  správy  popisuje  kontrolnú  činnosť  hlavnej  kontrolórky,  opatrenia  prijaté 
kontrolovaným  subjektom,  prípadne  samotným  vedením mesta.    V 1.  polroku  2014  bolo 
vykonaných 13 kontrol. Na základe zistení bolo prijatých 20 opatrení. Opatrenia, ktoré   boli 
čiastočne splnené, prípadne nesplnené, ostali v sledovaní na II. polrok 2014. V II. polrok 2014 
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bolo  spolu  vykonaných  15  kontrol  a na  základe  zistených  nedostatkov  bolo  prijatých  36 
opatrení. 
Štvrtá časť správy dáva prehľad o počte a druhu písomných sťažností. Zaevidovaných bolo 17 
sťažností,  z toho  jedna  sťažnosť  v súlade  s platnou  legislatívou  bola  postúpená  orgánu 
príslušnému na jej vybavenie. Jedna sťažnosť bola doručená elektronickou formu a následne  
nebola  doručená  do  podateľne  MsÚ.  V II.  polroku  bolo  7  sťažností  opodstatnených  a 8  
neopodstatnených.  Najviac  sťažností  bolo  na  susedské  spolunažívanie.    Štyri  petície  boli 
zaevidované. Všetky sťažnosti občanov a petície boli v zákonnej lehote vybavené. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta poďakoval hlavnej kontrolórke za prácu za odvedenú prácu. 
Ocenil skutočnosť, že činnosť hl. kontrolórky nebola sústredená  len na kontrolu, ale že boli 
predložené  aj  námety  na  zlepšenie  činnosti  a  návrhy  na  opatrenia,  čím  prispela 
k efektívnejšej práci MsÚ. 
 
 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

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

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

BOD č. 10 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
‐ Návrh VZN predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce. 

 

  V úvode primátor mesta konštatoval, že máme v meste viacero trhových miest. Aby 
sa mohol predaj realizovať je potrené prijať príslušné VZN vrátané trhových poriadkov. 
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JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ 

V zmysle zákona  č. 101/2014 Z.z., ktorým bol doplnený zák. č.178/1998 Z.z. §3 ods.1 každý 
kto  chce  v meste  vykonávať  činnosť  na  trhových  miestach,  musí  mať  povolenie  mesta. 
Vzhľadom k tomu, že mesto obdŕžalo žiadosti o stále, resp. dočasné trhové miesta (menoval 
žiadateľov),  mesto  na  základe  žiadosti  povolí  predaj  výrobkov,  ktoré  sú  uvedené 
v predkladanom VZN.  Ďalšia povinnosť,  ktorá  je nová,  že Mesto má povinnosť na  základe 
nahlásenia  ambulantného  predaja  túto  oznámiť  Daňovému  úradu.    Na  základe  žiadosti, 
Mesto  dostalo  súhlas  od  Okresnej  veterinárnej  správy.  Okresná  veterinárna  správa 
odporučila doplniť  v čl.  III, bod  č.  8  zoznam  výrobkov o sladkovodné  ryby  len  s povolením 
Okresnej veterinárnej správy. V ďalšom navrhol v čl.  III. odsek   12 vypustiť znenie, že počas 
jarmoku  sa  bude  vykonávať  zabíjačka.  Zabíjačka  je  vec  iného  vzťahu  Mesta  a Okresnej 
veterinárnej správy. Pri následnej kontrole VZN, ako predkladateľ odporúča v čl.  III ods. 13 
spresniť znenie: „ Podrobnosti upresňujú trhové poriadky pre jednotlivé trhy“. 

 

R o z p r a v a :  

 

MUDr. Benjamín Bančej – faktická poznámka 

Prijatím  VZN  prikročí  Mesto  k tomu,  čo  bolo  zákonom  v roku  1998  uložené  obciam 
a mestám, aby mali prijaté VZN k povoľovaniu  trhových miest. Predajca musí  splniť všetky 
podmienky, aby mu bolo schválené trhové miesto. VZN reguluje aj záležitostí, ktoré súvisia 
s trhovými poriadkami a záležitosťami, ktoré organizovala jarmočná komisia. 

 

Ing. Michal Stričík,PhD. 

Materiál, ktorý je predložený je potrebné schváliť tak, aby sme sa k nemu nemuseli opätovne 
vracať,  alebo  aby  neboli  napadnuté.  Z toho  dôvodu  predložili  následné  pripomienky  na 
formálne nedostatky: 

‐ čl.  IV  :  Prvá  veta: Na  základe VZN    a trhového  poriadku  (navrhuje  doplniť  „prípadne“) 
trhoviska, ... JUDr. Dorič, akceptoval predloženú pripomienku, 

‐ odporučil  gramatickú úpravu materiálu (čiarky a bodky), 

‐ v prílohe č. 1 bod 7.1 navrhol upraviť text o „Michalovce“   čiže by bolo Mestskej polície 
Michalovce, 

‐ v prílohe  č. 2,  čl.  IV pís. g) v druhej a tretej odrážke od konca: druhu odrážku od konca  
odporúča vypustiť, 

‐ v prílohe č. 5  §5 Orgány dozoru – vo vete je gram. chyba. 

Materiál považuje za veľmi dôležitý pre predaj na trhových miestach. Odporučil TaZS mesta 
Michalovce  počas  konania  jarmokov  umiestniť  kontajnery  na  separovaný  odpad  a zberné 
nádoby na olej pri predajných miestach, aby sa neznečisťovalo životné prostredie. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 
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V čl.  VII.  bod  7.1  (príloha  č.1)  odporúča  predkladateľovi,  aby  namiesto  policajného  zboru 
Michalovce uviedol Policajný zbor SR. 

 

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 

Akceptoval formálne pripomienky. V čl. VII. bod 7.1 upraví text na znenie: „Poriadkovú službu 
na  trhovisku zabezpečujú príslušníci Mestskej polície Michalovce a ostatné príslušné orgány 
v zmysle všeobecných právnych predpisov.“ 

Požiadal primátora mesta, aby pred hlasovaním o VZN dal hlasovať: 

‐ o  doplnení čl.  III    bod  č.8  ‐   sladkovodné  ryby  len  s povolením  Okresnej  veterinárnej 
správy, 

‐ vypustiť v čl. III odst. 12 – súčasťou vianočných trhov je ukážka zemplínskej zabíjačky. Bod 
13 bude následne bodom 12. 

 

Hlasovanie o doplnení VZN čl. III bod č.8 

(hlasovanie č. 10)  

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

Primátor konštatoval, že doplnenie čl. III bod č. 8  bolo schválené. 
 

Hlasovanie o vypustení bodu č.12 v čl. III 

(hlasovanie č. 11) 

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

Primátor konštatoval, že vypustenie bodu č. 12 v čl. III bolo schválené. 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
VZN Mesta Michalovce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb   
na trhových miestach so schválenými zmenami. 
 
 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
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Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 11 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o pomenovaní 
okružných križovatiek 

 

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
‐ Návrh VZN predkladala Mgr. Natália Slaninková, vedúca organizačného odboru. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta  

V úvode  konštatoval,  že  v meste  koncom  roka 2014 pribudli dve nové okružné  križovatky. 
Keďže predchádzajúcich sedem križovatiek VZN boli pomenované, je potrebné pomenovať aj 
tieto dve nové okružné križovatky. 

 

Mgr. Natália Slaninková 

Predložila  návrh  VZN  Mesta  Michalovce  o pomenovaní  okružných  križovatiek.  V meste 
pribudli ďalšie dve okružné križovatky a to: 

1. Okružná križovatka  Ul. špitálska – Ul. okružná 

2. Okružná križovatka  Ul. humenská – Ul. Štefánikova 

Na  webovej  stránke Mesta  bola  zverejnená  výzva  pre  všetkých  obyvateľov,  aby  svojimi 
podnetmi a názormi pomohli vybrať ich správne pomenovanie. Doručených bolo 26 návrhov. 
Najčastejšie sa vyskytovali zemepisné názvy príslušnej lokality. Na základe týchto skutočností 
predložila návrh na pomenovanie okružných križovatiek: 

1. Okružná križovatka  Ul. špitálska – Ul. okružná 

Okružná križovatka Srdce Zemplína 

2. Okružná križovatka  Ul. humenská – Ul. Štefánikova 

Okružná križovatka Močarianska 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Informoval prítomných, že na stretnutí klubu SMER‐SD,KDH zazneli  z radov poslancov aj iné 
návrhy na pomenovanie okr. križovatiek a aby boli križovatky aj očíslované. Názvom Srdce 
Zemplína,  aby  bola  pomenovaná  Okružná  križovatka    Ul.  humenská  –  Ul.  Štefánikova 
a okružná križovatka Ul.  špitálska – Ul. okružná, aby bola pomenovaná Okružná križovatka 
Južná. 

R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
VZN Mesta Michalovce o pomenovaní okružných križovatiek: 

1. Michalovce okružná križovatka Ul. špitálska – Ul. okružná 
 Okružná križovatka Srdce Zemplína 

2. Okružná križovatka  Ul. humenská – Ul. Štefánikova 

      Okružná križovatka Močarianska 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

za: 4 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 19 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, nebolo schválené. 
 
 
MUDr. Benjamín Bančej, predseda posl. klubu SMER‐SD,KDH 
Predniesol návrh na pomenovanie okružných križovatiek: 

1. Okružná križovatka  Ul. špitálska – Ul. okružná 

Okružná križovatka južná 

2. Okružná križovatka  Ul. humenská – Ul. Štefánikova 

Okružná križovatka Srdce Zemplína 

 

 

Prezentácia: 
prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh poslaneckého klubu o pomenovaní okružných križovatiek bol 
schválený. 
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BOD č. 12 

Rozpočtové opatrenie č.1 

 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Oľga Bereznaninová,      

   vedúca finančného odboru.           

            

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Konštatoval, že na začiatku roka dochádza k napojeniu nepoužitých finančných prostriedkov 
z r. 2014, čo sa premieta do rozpočtového opatrenia č. 1. 

( Primátor mesta požiadal Ing. Bereznaninová, aby sa ujala slova). 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Mesto pristupuje k zmene rozpočtu z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je napojenie 
nepoužitých štátnych finančných prostriedkov z roku 2014 v celkovej výške  113 082 €, ktoré 
je úrad povinný  vyčerpať buď do  konca marca 2015,    alebo  ich  vrátiť  v stanovenej  lehote 
v zmysle  platných  zmlúv  a predpisov.  Druhým  dôvodom  je  napojenie  do  kapitálových 
výdavkov    stavby  skládka  Žabany,  ktorá  mala  byť  ukončená  v roku  2014.  Naďalej  bude 
financovaná  z prostriedkov,  ktoré  boli  vytvárané  v TaZS  mesta  Michalovce  v zákonnej 
rezerve. Z určitých dôvodov nedošlo k ukončeniu stavby. Práce budú prebiehať aj počas roku 
2015 a z toho dôvodu je potrebné zaradiť stavbu do rozpočtu na tento rok. 
 
R o z p r a v a :  

 
Ing. Jozef Sokologorský, predseda finančnej komisie 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  rozpočtové  opatrenie  č.1  vychádza  z potrieb  praxe, 
z prechodu    na  rok  2015,  kde mesto má  povinnosť  v rámci  príjmov,  ktoré  sú  zo  štátneho 
rozpočtu  čerpať  v súlade  so  zmluvnými  podmienkami.  Týka  sa  to  príjmovej  fin.  operácie, 
ktoré tu boli spomínané a tak  isto sú premietnuté do bežných kapitálových výdavkov podľa 
charakteru  a účelu,  na  ktorý  boli  poskytnuté.  Finančná  komisia  na  svojom  zasadnutí  sa 
venovala predkladanému materiálu a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 
 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  
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1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 24 197 853 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 592 453 €  na 21 691 022 €, zvýšenie o 98 569 € 
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 5 948 276 € na 6 013 936 €, zvýšenie o 65 660 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 708 601 € na 5 788 774 €, zvýšenie o 80 173 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 750 000 € na 863 082 € , zvýšenie    
      o 113 082 € 
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 595 075 €. 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 15) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 
 

 

BOD č. 13 

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 ‐ 2018 

 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
 
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák, primátor           

    mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na  začiatku  volebného  obdobia  je  jednou  z povinnosti  vedenia mesta  pripraviť  Program 
rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018, aby bolo jasné, čo bude predmetom aktivít 
a záujmom mesta,  s cieľom zvýšiť životnú  úroveň obyvateľov mesta. 

Základom predkladaného materiálu  je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 
Volebný program kandidátov za SMER‐SD,  je v plnom rozsahu premietnutý v predkladanom 
programe.  Program  obsahuje  viacero  oblasti  ako:  oblasť  hospodárskeho  rozvoja,  sociálnu 
oblasť,  školstvo,  zdravotníctvo  (výstavba  Nemocnice  novej  generácie),  rodinnú    politiku, 
dopravu  v meste  a dopravnú  infraštruktúru,  životné prostredie,  kultúru,  šport, bezpečnosť 
občanov, zahraničnú spoluprácu, organizácie mesta, turizmus (región má potenciál na rozvoj 
turizmu) a v neposlednej rade priority jednotlivých volebných obvodov. 

Materiál bude prezentovaný na verejných  zhromaždeniach s obyvateľmi mesta. 

 

R o z p r a v a :  
 

Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
Pochvalne sa vyjadril, že predkladateľ a zároveň spracovateľ Programu rozvoja mesta na roky 
2015‐2018 ho predkladá hneď na prvom   pracovnom  zasadnutí mestského  zastupiteľstva. 
V poslednom období  sa    stáva pravidlom,  že mestské  zastupiteľstvo na prvom pracovnom 

 15



zastupiteľstve schváli program  rozvoja mesta. Od začiatku  je  jasné, akým smerom sa bude 
mesto uberať. Je presvedčený, že poslanci sa s daným materiálom plne stotožnia, čo vyjadria 
jeho  schválením.  Je  rád,  že  program  predkladá  víziu  na  celé  volebné  obdobie  a zároveň 
poslúži na programovacie obdobie rokov 2015‐2020. 
Vyzdvihol spracovanie materiálu,  jeho zrozumiteľnosť  , stručnosť a štrukturálnosť,  čím  je aj 
ľahko kontrolovateľný. Tak ako po iné roky, aj teraz sa program rozvoja mesta bude hodnotiť 
každý rok. Materiál    je otvorený ďalším návrhom, ktoré prispejú k rozvoju mesta. Pozitívne 
hodnotí  aj  zakomponovanie  do materiálu    priority  jednotlivých  obvodov.  Odporúča MsZ 
predložený materiál schváliť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poďakoval za pozitívne hodnotenie predloženého materiálu. Mesto sa  bude usilovať získavať 
externé  finančné  zdroje  vďaka  programovaciemu  obdobiu,  ktoré  už  beží  a mesto  čaká  na 
výzvy, na  ktoré bude hneď  reagovať. Vedenie mesta má už    konkrétne predstavy o čo  sa 
bude  usilovať.  Mesto  v spolupráci  s KSK,  ktorý  spracováva  integrovanú  stratégiu  rozvoja 
predkladá svoje námety tak, aby sa o ne v budúcnosti mohlo oprieť. Potvrdil, že materiál  je 
otvorený ďalším návrhom. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážené mestské zastupiteľstvo, je samozrejme, že každý bod na mestskom zastupiteľstve má 
svoje  miesto  a úlohu.  Predkladaný  materiál  je  ale  najdôležitejší  na  dnešnom  rokovaní. 
Definuje úlohy mesta pre primátora, poslancov, pracovníkov MsÚ, funkcionárov organizácií 
mesta.  Na  druhej  strane  dáva  na  vedomie  občanom,  čo  bude  za  najbližšie  štyri  roky 
vykonané. Logiku má aj to, že materiál pripravil primátor mesta, že   vytvára podmienky pre 
vyšší  hospodársky  rast  v meste,  zabezpečovanie  starostlivosti  občanov  s osobitným 
zameraním na  ľudí v seniorskom veku, zlepšovanie podmienok pre vývoj mladej generácie, 
vytváranie  podmienok  pre  stabilitu  rodiny  atď.  Všetko    sú  to    aj  myšlienky  KDH.  Po 
preštudovaní materiálu  oblasť rodina a jej podpora je  v bodoch obsiahnutá a preto materiál 
podporí. 
 
Navrhol doplniť  v oblasti školstva – MŠ  o bod 3 
„Prípadný  zvýšený  záujem  o umiestnenie  detí  do  materských    škôl,  budeme  sa  snažiť 
navýšením počtu miest v materských školách“ 
 
V oblasti školstva  ‐ Stredné školy ‐  doplniť z dôvodu, že na Slovensku práve štartuje proces 
duálneho vzdelávania a mesto má aj v tomto smere dobré výsledky o  bod č.3 
„Podporiť rozvoj duálneho vzdelávania v meste Michalovce“. 
 
V oblasti zdravotníctva po konzultácií s kolegom MUDr. Lipčákom navrhuje doplniť existujúci 
bod  č.  4  :  „  ...  a zlepšiť  podmienky  pre  činnosť  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti 
a pacientov.“ 
 
V oblasti životné prostredie 
navrhol doplniť  o bod č. 2 
„V spolupráci Slovenským vodohospodárskym podnikom pripraviť štúdiu na revitalizáciu toku 
rieky Laborec v intraviláne mesta“.    
Rieka rozdeľuje mesto na dve časti, ale môže sa využiť na aktivity občanov. 
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V časti : Priority jednotlivých obvodov – volebný obvod IV – Západ navrhuje doplniť  
v bod e)  o ZŠ T.J. Moussona – týka sa to hlavne športových časti školy. 
v bode  j)  Podporiť  všetky  aktivity  rôznych  subjektov  „  vrátane  individuálnej  bytovej   
výstavby“,  ktoré prispejú ... 
Sídlisko Západ má ešte priestor na individuálnu bytovú výstavbu. 
 
 
MUDr. Štefan Lipčák 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  v oblasti  zdravotníctva  v bodoch  č.  1  a 2  sa  hovorí 
o zdravotnej  starostlivosti.  Procesy  sú  naštartované  dobre,  hlavne  po  prenájme  nemocníc 
KSK medzi ktoré patrí aj nemocnica v Michalovciach. V bode č.3 má formálnu pripomienku: 
nahradiť  slová  „odborných  lekárov  a lekárov  prvého  kontaktu“  na  „poskytovateľov  
zdravotnej  starostlivosti“.  Súčasná  legislatíva  pozná  pojem  poskytovateľ  zdravotnej 
starostlivosti a v danom prípade ide o prenájom priestorov. 
Podporil návrh kolegu    Ing. Bobíka,  že  je potrebné pamätať aj na modernizáciu polikliniky 
v súlade s požiadavkami súčasnej doby. Koncentrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na jednom mieste je pre občana, pacienta veľmi výhodná. 
V ďalšom ocenil  zakomponovanie    veci –  vo  volebnom obvode VI. Močarany,  ktoré určite 
pomôžu rozvoju danej časti mesta. V prímestskej časti Močarany a Topoľany aktívne pracujú 
občianske  združenia,  ktoré  majú  záujem  o rozvoj  daných  častí  mesta.  Horšia  situácia  je 
v prímestskej časti Vrbovec, kde ale pevne verí, že sa situácia zlepší napr. opravou cesty na 
Ul. meďovskej a Ul. tichej. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ako predkladateľ akceptuje a osvojuje si predložené  návrhy. 
 
MUDr. Jozef Makohus 
Vyjadril  podporné  stanovisko  k predloženému  materiálu.  Navrhol  doplniť  v časti  XIII. 
turizmus, kde vidí priestor pre rozvoj turizmu doplniť  o písmeno j) „Vytvoriť podmienky pre 
vznik dopravného múzea  v Michalovciach“    čím by  sa  zvýšila návštevnosť mesta. Navrhuje 
počkať na výzvy, ktoré by podporili túto aktivitu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V meste  sú  aktivisti,  ktorí  by  v tomto  smere  vedeli  niečo  dokázať.  Mesto  rado  prispeje 
k takýmto aktivitám. 
 
Ing. Michal Stričík, PhD. 
Podporil návrhy predchádzajúcich rečníkov. Materiál bol prerokovaný aj v komisií životného 
prostredia  a verejného  poriadku  a vo  finančnej  komisií.  Vytvára  perfektný  rámec,  aby  sa 
mesto Michalovce mohlo  rozvíjať  ďalej.  Spracované  aktivity  boli  vnímané  pozitívne  až  na 
vytvorenie  zoologickej  záhrady  v meste.  Nebolo  by  vhodnejšie  investovať  finančné 
prostriedky  do  kúpaliska  a zelene?  Je  tam  obrovské množstvo  podnetných  nápadov  či  už 
v separovanom  odpade,  dobudovanie  skládky  a podobne.  Ocenil  zmeny,  ktoré  sa  udiali 
v decembri 2014, proces riadenia orgánov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zjednodušil 
a výkon  valného  zhromaždenia  prešiel  na  primátora  mesta.  Vytvára  to  priestor  na 
operatívnejšie riadenie, ale aj vyššiu zodpovednosť. 
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Mesto Michalovce má mnohé  aktivity  extenzívneho  charakteru  a nie  intenzívneho. Mesto 
ide  cestou,  ktorá  je  z hľadiska  dlhodobého  neudržateľná.  Podľa  štatistiky  najvyšší  počet 
obyvateľov bol v roku 2000 a to 40 020. Od roku 2000 počet   obyvateľov neustále klesá na  
terajších  38 545  občanov.  Všetky  aktivity,  ktoré  sú  v programe,    vytvárajú  základ,  aby  sa 
tento  stav  zlepšil.  Treba  tu  pritiahnuť  investorov  domácich,  alebo  zahraničných.  Vytvárať 
priestor  pre  lepšiu  zamestnanosť.  Výpadok  veľkých  podnikov  nie  je  nahradený  a to  je  aj 
jeden  z dôvodov  poklesu  počtu  obyvateľstva.    Spracovaný materiál  berie  ako  záväzok  pre 
mestské zastupiteľstvo i mesto. 
 
Predložil pozmeňujúci návrh: 
Priority mesta 
Bod č.1  navrhol nový názov: „ Vytvárať podmienky pre udržateľný rozvoj Mesta Michalovce“. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto  neponúka  turistické  atrakcie,  spolupracuje  s destináciami,  ktoré  sú  turisticky 
zaujímavé  a je  hlavne  ich  partnerom.  Preto mesto  prichádza  aj  s takými  aktivitami  ako  je 
ZOO,  určite nie náročná zoologická záhrada,  malo by to byť niečo z toho, čo bolo v prírode 
bežné a pomaly to vymizlo. Aj to by pritiahlo turistov  do mesta a bolo by spestrením toho čo 
už  tu  je. Mesto  chce  vytvoriť  podmienky  t.j.  vytypovať  lokalitu  a  vypracovať  ekonomickú 
štúdiu. 
V ďalšom reagoval na jednotlivé podnety a pripomienky z vystúpenia Ing. M. Stričíka,PhD. 
Mesto vystupuje vo vzťahu k hospodárskemu priestoru ako inštitúcia a organizácie napojené 
na mesto, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti, čiže mesto je aj zamestnávateľom. Možností 
mesta sú obmedzené. Popritom je mesto partnerom možných investorov, ale i priestorom by 
malo  byť mesto  pre  nich  zaujímavým.  Z osobných  skúsenosti  vie,    že  každý  kto  príde  do 
Michaloviec sa veľmi pochvalne vyjadruje ako mesto vyzerá, aké je čisté , akú máme peknú 
centrálnu mestskú  zónu, vzhľad  sídlisk, okružné križovatky,  športoviská. Aj na  to všetko  sa 
pozerá potenciálny investor.  Všetko to, je tiež investícia do budúcnosti, aj keď to tak na prvý 
pohľad nevyzerá. 
K navrhovanej zmene bodu č. 1 podľa primátora   p. poslanec zhrnul text do  jedného bodu.  
V predkladanom návrhu  je  to  rozdelené do šiestich bodov. Ak by sme súhlasili so zmenou, 
ostatné body by stratili význam. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Reagoval na vystúpenie Ing. Stričíka,PhD. Svojho času mala  Zemplínska Šírava cca cez 1 mil. 
návštevníkov. Dnes  je  tam  problém  dotiahnuť  turistov,  aj  keď  sa  tam  podmienky menia. 
Mesto robí všetko preto, aby zlepšoval životné podmienky v meste. Všetko so všetkým súvisí. 
Zmeniť zmýšľanie mladých ľudí, aby mali viac detí nie je jednoduché, závisí to viac od štátnej 
politiky ako od komunálnej. Ako  jedno z mála miest má mesto  jasle a rezervy v materských 
školách. Spomínané podniky, ktoré skončili svoju činnosť v meste, neskončili preto, že nemali 
dobré podmienky od mesta, položila  ich hospodárska konkurencia a ekonomika. Na druhej 
strane do mesta prišli aj nové   veľké  firmy. Mesto naráža na  jeden problém a to, že nie  je 
vybudovaná diaľnica. Zmenu názvu bodu č. 1 nepodporí. 
 
Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka 
Mrzí ho, že  jeho slová boli zobraté  tak kritický. Nestačí klopať na ministerstvách, ale  treba 
búchať. Pozmeňujúci návrh ponecháva. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Predsedníčka  návrhovej  komisie  predniesla  pozmeňujúci  návrh  Ing.  Jozefa  Bobíka 
k Programu rozvoja mesta Michalovce na rok 2015‐2018. 
 
V oblasti školstva – MŠ  doplniť o bod č. 3 
„Prípadný  zvýšený  záujem o umiestnenie detí do materských    škôl,  vytvoriť podmienky pre 
rozšírenie kapacít  v materských školách“. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 16) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
V oblasti školstva  ‐ Stredné školy,  doplniť o  bod č. 3 
„Podporiť rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách v meste Michalovce“.  

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 17) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
 
V oblasti  zdravotníctva  doplniť  existujúci  bod  č.  4  :  „  ...  a zlepšiť  podmienky  pre  činnosť 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.“ 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 18) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
V oblasti VII. Životné prostredie 
doplniť  o bod č. 2 
„V spolupráci Slovenským vodohospodárskym podnikom pripraviť štúdiu na revitalizáciu toku 
rieky Laborec v intraviláne mesta „. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 19) 
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za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
V časti : Priority jednotlivých obvodov – volebný obvod IV – Západ navrhuje doplniť   
bod e)  o ZŠ  na Ul. T.J. Moussona. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 20) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
 
V bode j)  doplniť „  vrátane individuálnej bytovej   výstavby“. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 21) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Jozefa Bobíka bol schválený. 
 
 
Predsedníčka návrhovej  komisie predniesla pozmeňujúci návrh MUDr.  Jozefa Makohusa 
k Programu rozvoja mesta Michalovce na rok 2015‐2018. 
 
V časti XIII. turizmus bod č. 1 doplniť  písmeno  j) „Vytvoriť podmienky pre vznik dopravného 
múzea v Michalovciach“.   
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 22) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh MUDr. Jozefa Makohusa bol schválený. 
 
Predsedníčka návrhovej komisie predniesla pozmeňujúci návrh  Ing. Michala Stričíka,PhD. 
k Programu rozvoja mesta Michalovce na rok 2015‐2018. 
 
Bod  č.1  ‐  zmeniť  názov  bodu  na:  „  Vytvárať  podmienky  pre  udržateľný  rozvoj  Mesta 
Michalovce“. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 23) 

za: 2 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 21 poslanci 

Primátor konštatoval, že návrh Ing. Michala Stričíka,PhD. nebol schválený. 
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Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 ‐2018. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 24) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor  konštatoval,  že  uznesenie  tak  ako  predložené,  bolo  schválené  a tým  aj  program 
rozvoja mesta na roky 2015‐2018. 
 
 

Bod č. 14 
Marketingová stratégia mesta Michalovce 
 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák, primátor         

   mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor mesta  v úvode  konštatoval,  že  už  v predchádzajúcom  období  si  vedenie mesta 
uvedomovalo,  že má  aj  nedostatky  a jedným  z nich    je mála  prezentácia  činností mesta. 
Dôvodom môže  byť,  že  chýba  ucelený  postup,  čo  sa  týka  prezentácie mesta  do  vnútra 
k občanom  i navonok  k prostrediu  externému.  V prechádzajúcom  období  mesto  prijalo 
záväzok  pripraviť  marketingovú  stratégiu  mesta,  ktorá  bola  vypracovaná  a  prerokovaná 
v MsR  ešte  v II.  polroku  2014. Do MsZ  nebola  predkladaná  z dôvodu,  že  bolo  tesne  pred 
voľbami  a že  sú  v nej námety,  ktoré   by mohli  zaväzovať budúce  vedenie mesta a budúce 
zastupiteľstvo.  
Marketingová  stratégia  obsahuje  analýzu  súčasného  stavu,  ale  aj  námety  a spôsoby 
 s konkrétnou  osobnou  zodpovednosťou  za  to,  ako  by  sa mohol  celý  ten  proces  predaja 
mesta vo význame prezentácie realizovať. Po schválení v mestskom zastupiteľstve začne  jej 
realizácia. 
Primátor mesta privítal na rokovaní spracovateľov materiálu RNDr. J. Machovú a Mgr. Jána 
Frenu.  
 
R o z p r a v a :  
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Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 

Vážené mestské  zastupiteľstvo,  predchádzajúci  schválený  bod  rokovania  a terajší materiál 
úzko  spolu  nadväzujú  a vytvárajú  dlhodobý  predpoklad  na  to,  ako  sa  veci  v meste  budú 
realizovať. Pri  tvorbe materiálu sa vychádzalo z plánu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja, 
ktoré ma mesto  spracované do  roku 2020. Materiál vychádza aj  z reálneho  života a praxe. 
Osobne  považuje  materiál  za    veľmi  prospešný  a   podrobne  spracovaný.  Sú  v ňom 
zadefinované  ciele  pre  domácich  aj  zahraničných  investorov,  nárast  turizmu,  podpora 
podnikateľských aktivít atď. Realizácia cieľov bude závisieť od vytvorenia podmienok. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Poďakoval za vyjadrenú podporu. Je to jeden  z prvých materiálov, ktoré v tomto volebnom 
období by malo mesto prijať. Čoskoro budú predkladané ďalšie materiály. Končí koncepcia 
rozvoja  športu  v meste,  ktorá  je  schválená do  roku 2015.  Začalo  sa pracovať na  koncepcii 
vzdelávania v meste, aby to nebolo  len o priestorovom   a hmotnom dianí. Čoskoro sa bude 
musieť mesto zaoberať hospodárskym a sociálnym rozvojom mesta. 

 

MUDr. Benjamín Bančej 

Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  materiál  je  predkladaný  skoro  po  dvojročnej  príprave. 
Obsahuje  analytickú  časť,  ktorá  hovorí  o veciach  súvisiacich  s mestom,  o jednotlivých 
vzťahových  záležitostiach,  ale  aj  o mnohých  veciach,  ktoré  niekedy  berieme  úplne 
samozrejme.  Pod  vplyvom  reklamy  sa  stane,  že  kúpime  aj  vec  ktorú  nepotrebujeme.  O 
množstve  vecí,  ktoré  sa  v meste  realizujú,  ktoré  fungujú,  nevedia  občania  ba  niekedy  ani 
samotní  pracovníci mestského  úradu. Marketingová  stratégia  prispeje  k tomu,  aby  došlo 
k širšej  informovanosti  o veciach,  ktoré  sa  v meste  dejú.  Nielen  smerom  dovnútra,  ale  aj 
navonok  k firmám.  Predkladané  materiály  spolu  súvisia  a verí,  že  naštartujú  množstvo 
procesov. Prikláňa sa k tomu, aby sa materiál schválil. 

 

Ing. Michal Stričík,PhD. 

Marketing  je  potrebné  robiť  v každej  organizácií.  Z dôvodu  nedostatku  času  nestihol 
preštudovať  daný  materiál  a z toho  dôvodu  nemôže  zaujať  stanovisko.  Verí,  že  prvky 
marketingu  budú  uplatňované.  Bolo  naznačené,  že  sú  s tým  spojené  aj  finančné  náklady. 
Požiadal  o informáciu  o aké  finančné  náklady  ide,  čo  to  bude  mesto  stáť,  a koľko  stala 
príprava stratégie. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

O vyčíslení  nákladov  dostane  p.  Ing.  Stričík,PhD.  písomnú  odpoveď.  So  zavedením 
marketingovej stratégie budú robené aj personálne zmeny. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Marketingovú stratégiu mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 25) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 15 
Protest prokurátora Pd  č.147/14/8807 a návrh dodatku  č. 1 k VZN  č. 3/1992 
o zriadení mestskej polície. 
 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal JUDr. Dušan Šanta, náčelník  

   MsP Michalovce. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na dnešnom rokovaní  je   predložených viac protestov od prokurátora. Nie  je to spôsobené 
tým,  že  by  sa  zle  pripravovali  VZN,  ale  je  to  vyvolané  aktivitami  občana  zo  stredného 
Slovenska, ktoré zasiahli všetky slovenské mestá. Na základe toho, sa niektoré VZN upravujú 
alebo aj rušia. Pri prvom proteste ide skôr o formálnu záležitosť. 

 

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ 

Predkladané  VZN  je  ešte  z roku  1992,  v tom  čase  bolo  platné.  Dnes  na  základe  podnetu 
prokurátora sa upravuje čl. II s tým, že  organizačný poriadok MsP bude schvaľovať MsZ.  

Zároveň predložil pozmeňujúci návrh k predloženému materiálu: 

Doplniť o bod b/1 v znení: 

Ruší  Preambulu  VZN Mesta Michalovce  č.  3/1992  o zriadení mestskej  polície Michalovce 
v znení:  „Mestské  zastupiteľstvo  v Michalovciach  podľa  §  19  ods.  1  zák.  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení a zák.  č. 564/1191 Zb. o obecnej polícií  sa uznieslo dňa 23. 4. 1992 na 
tomto nariadení.“ 
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Doplniť bod c/1 v znení Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach podľa § 6 ods. 2, zák. SNR č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení a zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii sa uznieslo dňa 
23. 4. 1992 na tomto nariadení:“  
 
V ďalšom  doplnil  informáciu  primátora  mesta.  Na  úrad  dochádza  viac  protestov  z toho 
dôvodu,  že  v minulosti  sa mesto  snažilo  spracovať VZN  tak, aby  keď  si občan   pozrie VZN 
vedel  o čo  ide.  Vytýkané  je  aj  to,  že  VZN  kopíruje  zákon.  Po  novom  budú  VZN  stručné 
a občan si bude musieť naštudovať príslušný zákon. 
 

R o z p r a v a :  

 

Ing. Michal Stričík,PhD. 

Predkladaný materiál  je  potrebné  schváliť,  ale  je  potrebné  ho  trochu  upraviť,  aby  nebol 
vrátený pre nejakú formálnu chybičku. 

V časti c bod č.2 uznesenia je potrebné opraviť „a“ na „s“ ( s inými orgánmi). 

 

Ing. Jozef Bobík 

Potvrdil slová JUDr. Doriča, že je to naozaj tak, že v minulosti sa trvalo na tom, aby VZN bolo 
spracované  tak,  aby  občan  nemusel  študovať  ďalšie  právne  normy,  aby  boli  výpovedné 
v plnej šírke i hĺbke. Musíme však všetci dodržiavať zákony SR. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a)   p r i j í m a 
  Protest prokurátora č. 147/14/8807 a návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/1992 o zriadení      
  Mestskej polície Michalovce. 

b)   r u š í  
1. Preambulu VZN Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce v 

znení:  ,,Mestské  zastupiteľstvo  v Michalovciach  podľa  §  19,  ods.  1  zákona  SNR  č. 
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  a  zákona  č.  564/1991  Zb.  o  obecnej  polícii  sa 
uznieslo dňa 23. 4. 1992 na tomto nariadení:“  

2. Článok II. VZN Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce.  
c)   s c h v a ľ u j e 

1. ,,Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach podľa § 6 ods. 2,  zákona SNR  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii sa uznieslo dňa  

       23. 4. 1992 na tomto nariadení:“  
2. Článok  II. VZN Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce v 

znení:  Podrobnejšiu  úpravu  organizácie  Mestskej  polície  Michalovce,  jej  úlohy, 
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postavenie,  oprávnenia  a  povinnosti  jej  pracovníkov,  ako  aj  náčelníka  mestskej 
polície,  ďalej  vzťahy  a  spoluprácu  s  inými  orgánmi  upravuje Organizačný  poriadok 
Mestskej polície Michalovce.  

 
d)     u k l a d á 
         Náčelníkovi Mestskej polície Michalovce vydať nové znenie VZN Mesta Michalovce 
         č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce. 
                          Z: v texte 
                 T: marec 2015 

 
Prezentácia 
prezentovalo sa 25 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 26) 

za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 16 
Protest prokurátora Pb  č.145/14/8807‐5  vo  veci VZN  č. 158 o podmienkach 
evidencie a vodenia psov na území mesta Michalovce 
 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca  

    odboru výstavby, ŽP a MR za účasti Ing. Petra Kolbenhayera. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V úvode konštatoval, že svojho času mesto schválilo VZN o podmienkach evidencie a vodenia 
psov.  Mesto  bolo  žiadané  samotnými  občanmi,  aby  urobilo  určité  opatrenia.  Dnes  sa 
ukazuje, že niektoré veci sú problematické. 

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR 

Vážené mestské zastupiteľstvo, v zmysle paragrafu 22 ods. 1, písm. a bod 2 a § 25 zák. č.  153 
z roku 2001  podala Okresná prokurátora v Michalovciach dňa 14. 11. 2014 protest voči VZN 
č.  158  z roku  2013  o podmienkach  evidencie  a vodenia  psov  na  území mesta Michalovce, 
ktoré  schválilo MsZ uznesením  č. 316  z 22. 10. 2013. Okresná prokuratúra navrhuje  zrušiť 
citované  VZN,  pretože  toto  VZN  nie  je  v súlade  so  zákonom  282/2002.  V predloženom 
materiáli navrhujeme protestu vyhovieť,  VZN č. 158 zrušiť a nové VZN prijať až po schválení 
novely zákona. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tým, že sa zruší VZN č. 158, ostávajú v platnosti zákony SR, ktorými sa bude mesto riadiť.  
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R o z p r a v a :  

 

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ 

MsP Michalovce  sa bude riadiť dodržiavaním poriadku v zmysle platných zákonov. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 .  V y h o v u j e    
‐  Protestu  prokurátora  Pb  145/14/8807‐5  voči  VZN  č.  158  o podmienkach  evidencie 

a vodenia psov na území mesta Michalovce.  
      2.    R u š í  
      ‐      VZN Mesta Michalovce  č.  158  o podmienkach  evidencie  a vodenia  psov  na  území 
  mesta Michalovce. 
     3.    U k l a d á  

a) vedúcej  odboru  výstavby,  životného  prostredia  a miestneho  rozvoja  predložiť  nový 
návrh VZN o podmienkach evidencie a vodenia psov na území mesta Michalovce, po 
schválení novely zákona č. 282/2002 Z. z., na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

                                                       Z: Ing. Anna Mrázová                                
                                                                                                              T: podľa textu 

b) náčelníkovi  Mestskej  polície  Michalovce,  do  prijatia  nového  VZN  o podmienkach 
evidencie  a vodenia  psov  na  území  mesta  Michalovce,  postupovať  v súlade  so 
zákonom č. 282/2002 Z. z. 

                                                         Z: JUDr. Dušan Šanta 
                                                                T: podľa textu  

    
 

Prezentácia 
prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 27) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 
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Bod č. 17 
Protest prokurátora Pb  č.149/14/8807‐5  vo  veci VZN  č. 142 o podmienkach 
predaja,  podávania  a požívania  alkoholických  nápojov  a návrh  nového  VZN 
o podmienkach predaja podávania a požívania alkoholických nápojov 
 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca  

    prednostu MsÚ. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V úvode  konštatoval,  že  aj  v tomto  prípade  platí  to,  čo  už  bolo  povedené  pri 
predchádzajúcich protestoch, niektoré časti sú duplicitné. 

 

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 

Informoval  o zmenách  v návrhu  VZN  a to  konkrétne  čl.  2  –  zákaz  predaja,  podávania 
a požívania alkoholických nápojov. V ďalšom informoval o výnimkách zo zákazu. 

 

R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

1 . V y h o v u j e    
Protestu prokurátora č. 149/14/8807‐5 týkajúceho sa VZN č. 142 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. 

 
2 .  S c h v a ľ u j e  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Michalovce  č.  173  o podmienkach  predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov. 
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Prezentácia 
prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 28) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 18 
Vyhodnotenie  kultúrno‐osvetovej  činnosti  MsKS  Michalovce  za  rok  2014 
a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2015 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala PhDr. Milada Tomková,    

    riaditeľka MsKS Michalovce. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V úvode konštatoval, že rok 2014 bol z pohľadu kultúrnych aktivít mimoriadne bohatý. Bol to 
rok, keď si mesto pripomenulo celý rad okrúhlych výročí. MsKS v všetky úlohy zvládlo veľmi 
dobre. Poďakoval pani  riaditeľke MsKS  a prostredníctvom nej  všetkým pracovníkom MsKS 
Michalovce za  to,  že môžeme uplynulý  rok hodnotiť ako  rok na kultúrne podujatia bohatý 
a úspešný. 

 

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 

Vyhodnotenie  kultúrno  –  osvetovej  činnosti  sa  zaoberá  úlohami,  poslaním   MsKS  a jeho 
štruktúrou.  Približuje   podujatia  a aktivity,  ktoré MsKS organizovalo počas  roka  2014. Rok 
2014 sa niesol v znamení osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, 70. 
výročia opätovného   udelenia  štatútu mesta, 70. výročia oslobodenia mesta,   700. výročia 
vzniku  rímskokatolíckeho  kostola  Narodenia  Panny  Márie,  ale  i storočnice  básnika  Pavla 
Horova.  
  V Pláne hlavných úloh MsKS Michalovce na  rok 2015 sú zahrnuté úlohy stále, ktoré 
MsKS  bude  organizovať  v spolupráci  s jednotlivými  inštitúciami  na  území  mesta  a úlohy, 
ktoré bude MsKS plniť podľa jednotlivých mesiacov.  Plán môže doplnený podľa požiadaviek 
občanov mesta. 
 
R o z p r a v a :  

 

PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka kultúrnej komisie 

Vážené mestské  zastupiteľstvo, kultúrna komisia na  svojom  zasadnutí predložený materiál 
prerokovala a komisia konštatovala, že MsKS vykonáva  činnosť, ktorá  je pozitívne vnímaná 
občanmi mesta, ako aj poslancami MsZ. Rok 2014 bol mimoriadne náročný a napriek tomu 
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MsKS   predstavilo mnoho zaujímavých aktivít zvládnutých na vysokej úrovni. Je si istá,  že sa 
efektívne  zorganizované  podujatia  pozitívne  prenesú  do  hodnotiacej  správy  o dosahovaní 
cieľov marketingu mesta, ktoré boli pred chvíľou schválené. Plán hlavných úloh sa neustále 
dopĺňa  aktuálnymi  udalosťami  a reaguje  na  záujem  a podnety  občanov.  Na  základe 
uvedeného, kultúrna komisia odporúča  predložený materiál schváliť. 

 

MUDr. Benjamín Bančej 

Pred mestským  zastupiteľstvom obdŕžali poslanci Program MsKS na  rok  2015,  ktorý bude 
verejnosti prezentovaný a aj dostupný.  Aj keď je už polovica februára nič  nemení na tom, že 
množstvo  aktivít  na  tento  rok  je  bohatý.  Pevne  verí,  že  program  osloví  občanov mesta 
a budú  sa  pripravovaných  aktivít  zúčastňovať.  Kultúrne  podujatia  sa  prezentované  aj 
v novinách Michalovčan.  Hodnota  podujatí  nie  je  v počte,  ale  aký  ohlas majú  jednotlivé 
podujatia u občanov. 

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2014       a Plán hlavných 
úloh MsKS Michalovce  na rok 2015. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 29) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

 

Bod č. 19 
Informatívna  správa  o  stave  realizácie  a prípravy  projektov  zo  zdrojov  EÚ 
a dotačných politík 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 19  zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca  

   odboru IaG. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Každý  rok  sa  informatívna  správa  prejednáva  na  rokovaní MsZ.  Vedenie mesta  poskytuje 
informáciu  ako  sa  darí  mestu  reagovať  na  jednotlivé  výzvy,  v akom  stave  sa  nachádza 
implementácia úspešných projektov.  

(Primátor mesta požiadal RNDr. Machovú o uvedenie materiálu). 

 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Vážené mestské  zastupiteľstvo,  tak  ako primátor mesta  spomínal,  každý  rok predkladáme 
informatívnu  správu  o stave    realizácie  a prípravy  projektov  zo  zdrojov  EÚ  a dotačných 
politík.  Napriek  tomu,  že  je  to  rok  2015,  stále  je    to  hodnotenie  rokov  2007‐2013. 
Predpokladom  tohto  obdobia  je  ukončenie  všetkých  projektov  do  roku  2015.  Za  toto 
obdobie  bolo  vypracovaných  132  projektov,  z toho  67  projektov  bolo  úspešných,  čiže 
úspešnosť sa pohybuje niečo nad 50 %. Všetky informácie sa nachádzajú v tabuľkách, kde sú 
informácie o ukončených projektoch, včítane  finančného plnenia.   V správe  sa nachádza aj 
podrobný  popis  realizovaných  a podaných  projektov.  V  novom  období  2014‐2020  zatiaľ 
v schválených operačných programoch nebola vypísaná žiadna výzva. Boli podané projektové 
zámery v rámci schváleného programu Regionálny operačný program. 

 

R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu správu o stave realizácie  a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 30) 

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

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 
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Bod č. 20 
Správa  o stave  verejného  poriadku,  činnosti  Mestskej  polície  Michalovce 
a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok 2014 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 20  zápisnice.  
‐   Materiál na  rokovanie mestského  zastupiteľstva predkladal  JUDr. Dušan  Šanta, náčelník  
MsP Michalovce.  Primátor mesta  zároveň  privítal  na  zasadnutí  zástupcu  riaditeľa  OR  PZ 
v Michalovciach   pplk.    Ing. Martina  Slaninku  a riaditeľa OO PZ  v Michalovciach  kpt.  JUDr. 
Petra Valacha. 

 

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 

V zmysle § 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  je náčelníkovi MsP, ktorý riadi 
a organizuje  činnosť  MsP  stanovená  povinnosť  podávať  primátorovi  mesta  a mestskému 
zastupiteľstvu (MsZ)  ,,Správu o stave verejného poriadku a činnosti mestskej polície a stave 
kriminality  na  území  mesta  Michalovce“  a túto  predložiť  na  prvom  riadnom  zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
  Z uvedeného dôvodu predkladám správu za rok 2014. 

V prílohe č. 3 predkladám aj ,,Správu o stave kriminality na území mesta Michalovce 
za rok 2014“ spracovanú Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (OR PZ) v Michalovciach.  
 V správe  sú  vyhodnotené  jednotlivé úseky  činnosti MsP. Pozitívne hodnotí  skutočnosť,  že 
počas  roka nedošlo  k žiadnej mimoriadnej udalosti ani  k vážnejšiemu narušeniu  verejného 
poriadku. Oproti  roku  2013  došlo  k zníženiu  priestupkov  o 352.  Prílohou  správy  je  správa 
o stave  kriminality  na  území  mesta  Michalovce  za  rok  2014.  Vyzdvihol  veľmi  dobrú 
spoluprácu  so  štátnou  políciou,  ktorá  sa  podieľala  pri  zabezpečovaní  všetkých  kultúrnych, 
spoločenských i športových podujatí. 

 

R o z p r a v a :  

 

Ing. Jozef Sokologorský 

Správa  je  veľmi  dobre  spracovaná,  môžeme  ju  hodnotiť  veľmi  pozitívne.  Mestských 
policajtov je v meste vidieť. Systém rozdelenia do jednotlivých obvodov  je dobrý a sú na ne 
pozitívne ohlasy od občanov. Svedčí o tom aj  zníženie počtu priestupkov na území mesta. 
Netreba zabudnúť ani na dobrú spoluprácu so štátnou políciou. Kvituje správu a   stav aký v 
meste je. Praje všetkým, aby sa cítili v meste bezpečne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pripojil  sa  k názoru pána poslanca  Ing.  Sokologorského  a vyzdvihol  veľmi dobú  spoluprácu 
a súčinnosť štátnej polície. Verí, že to tak bude aj naďalej, že bezpečnosť všetkých občanov 
mesta Michaloviec bude stále väčšia. 
 
 
Ing. Michal Stričík,PhD. 
Tiež  kladne  hodnotí  spracovaný materiál,  ktorý  je  podrobne  spracovaný  po  jednotlivých 
oblastiach.  Pozitívne  vníma  rozšírenie  počtu  mestskej  polície,  napojenie  objektov  na 
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centrálny  pult  ochrany.  Rovnako  pozitívne  vníma  aj  aktivity  MsP  v oblasti  životného 
prostredia a následné riešenia problémov.  Informoval o stretnutí s náčelníkom MsP, kde sa 
dohodli na užšej spolupráci po jednotlivých obvodoch, aby komisia životného prostredia bola 
nápomocná pri riešení rôznych problémov v súčinnosti s MsP a TaZS mesta Michalovce. 
 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o stave verejného poriadku,  činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality 
na území mesta Michalovce za rok 2014. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 31) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 21 
Návrh na predaj akcií Prima banka Slovensko, a.s. 
 

‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 21  zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Oľga Bereznaninová,  

    vedúca finančného odboru. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Začiatkom deväťdesiatych rokov vznikla po dohode miest a obcí Slovenska  Prvá komunálna 
banka,  a.s.  Do  tejto  akciovej  spoločnosti  vstupovali  jednotlivé  mestá  a obce  hlavne 
nefinančnými vkladmi.  Jedným z nich bolo aj mesto Michalovce tým, že tam vložilo budovu, 
ktorú dnes  využíva  aj nástupca Prvej  komunálne banky, najprv Dexia banka  a teraz Prima 
banka Slovensko, a.s. Mesto ako akcionár tejto spoločnosti patrí k menším akcionárom, vplyv 
je  takmer  bezvýznamný.  Tým,  že  dominantným  vlastníkom  je  súkromný  akcionár  sa 
postavenie mesta  ešte  znížilo. Mesto má  svoje  vklady  a účty  aj  v iných  bankách.  Z toho 
dôvodu  mesto  zareagovalo  na  ponuku,  ktorú  dostali  takmer  všetky  mestá  na  možnosť 
odkúpenia, prípadne predaja podielu mesta v danej banke. Po zvážení Mesto z toho dôvodu, 
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predkladá na rokovanie   odpredaj kmeňových akcií Prima banka Slovensko, a.s. Nepeňažný 
vklad bol vo výške 85 552 tis. EUR a mesto má možnosť ich predať za 165 000 €. 

 

R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .  S c h v a ľ u j e  
      predaj 275 ks kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. za cenu 600 €/1   
      akciu.   
II. S p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísať zmluvu o predaji akcií.  
 
  T: 2015 
  Z: Viliam Zahorčák   
    primátor mesta 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 32) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 22 
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 22  zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci  

    odboru hospodárenia s majetkom. 

Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom 

Vážené mestské zastupiteľstvo, na rokovaní sú predložené materiály, ktoré boli predmetom 
rokovania na dvoch zasadnutiach Komisie pre prenájom majetku a to z rokovania 5. 11. 2014 
a 12. 1. 2015. 
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V komisií  z 5.  11.  2014  bol  prerokovaný  prenájom  pozemkov  pre  riešenie  vjazdov 
komunikácie,  chodníkov  a spevnených  plôch  v súvislosti  so  stavbou  Nemocnica  novej 
generácie  s odporúčaním  pre  mestské  zastupiteľstvo  riešiť  prenájom,  ako  prípad  hodný 
osobitného  zreteľa.  Komisia  ďalej  prerokovala  prenájom  stĺpov  verejného  osvetlenia  pre 
umiestnenie rozvodov UPC na Ul. S. H. Vajanského. 

V komisií 12. 1. 2015 boli prerokované riešenia žiadostí súvisiacich s prenájmom nebytových 
priestorov,  prenájmom  pozemkov  vrátane  prenájmu  pozemkov,    časti  pozemkov 
v sumárnom  rozsahu  93  m2  na  výstavbu  Okresného  súdu  do  doby  vzájomnej  zámeny 
z dôvodu  zmeny  dispozície  tejto  stavby,  vrátane  riešenia  staveniska,  ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa. Ďalej komisia prerokovala deväť prípadov vecných bremien pre občanov 
mesta  v súvislosti  s prebiehajúcou  výstavbou.  Súčasťou  správy  je aj  analýza neobsadených 
nebytových priestorov. 

 
R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. B e r i e   n a   v e d o m i e    

správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie k bodu uznesenia č. 1 

(hlasovanie č. 33) 

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

Primátor konštatoval, že bod č. 1 uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    
prenájom výmery 220 m2  z pozemkov C‐KN 5360/5 a 45 m2  z pozemku C‐KN5360/8, v k.ú. 
Michalovce,  pre  nájomcu  Svet  Zdravia,  a.s.,  Digital  Park  II,  Einsteinova  25,  Bratislava,  na 
dobu 20 rokov za cenu 1 € za celú dobu nájmu, za účelom umiestnenia inžinierskych stavieb 
(komunikácií, chodníkov a spevnených plôch), ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu 
riešenia zlepšenia dopravnej situácie na komunikáciách v areáli nemocnice a jej okolí. 
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Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.1 uznesenia 

(hlasovanie č. 34) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2. 1 uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prenájom pozemkov pre Okresný  súd Michalovce,  za účelom  riešenia priestorových potrieb 
investičného  zámeru  "Rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného  súdu v Michalovciach", 
o výmere 93 m2, ktorá predstavuje časť z pozemkov vedených na LV 5157 v k.ú. Michalovce, 
ako pozemky registra C‐KN a ich častí nasledovne: 

 p.č. 2870/1 – časť o výmere 24 m2   

 p.č. 2876/5 – časť o výmere 1 m2   

 p.č. 2877 – časť o výmere 19 m2   

 p.č. 2879/1 – časť  o výmere 4 m2   

 p.č. 2880/1 – časť o výmere 8 m2   

 p.č. 2881/1 – časť o výmere 13 m2   

 p.č. 2881/2 – časť  o výmere 24 m2    
za cenu 1 €/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu povinnosti Mesta vo vzťahu 
k štátu, v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb., poskytovať súčinnosť pri zabezpečovaní priestorov 
pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.  
 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 
Hlasovanie k bodu č. 2.2 uznesenia 

(hlasovanie č. 35) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.2  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prenájom  pozemkov  pre  realizáciu  stavby  „Rekonštrukcia  a prístavba  Okresného  súdu 
v Michalovciach“, za účelom zriadenia staveniska:  
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a) v I. etape, o výmere 1382,83m2, ktorá predstavuje  časť  z pozemkov vedených 
na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN nasledovne: 

 p.č. 2870/1 – časť o výmere 107,14 m2   

 p.č. 2876/5 – časť o výmere 110 m2   

 p.č. 2880/1 – časť o výmere 78,19 m2   

 p.č. 2880/2 – časť o výmere 62,43 m2   

 p.č. 2881/1 – časť o výmere 855,17 m2 

 p.č. 2881/2 – časť o výmere 75,21 m2    

 p.č. 2882/1 – časť o výmere 94,69 m2    
b) v II. etape, o výmere 2078,65 m2, ktorá predstavuje časť z pozemkov vedených 

na LV 6438 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN nasledovne: 

 p.č. 2887 – časť o výmere 53,74 m2   

 p.č. 2870/1 – časť o výmere 532,99 m2   

 p.č. 2876/5 – časť o výmere 110 m2   

 p.č. 2877 – časť o výmere 90,55 m2   

 p.č. 2878 – časť o výmere 125,81 m2   

 p.č. 2879/1 – časť o výmere 70,56 m2   

 p.č. 2880/1 – časť o výmere 114,10 m2   

 p.č. 2880/2 – časť o výmere 62,43 m2   

 p.č. 2881/1 – časť o výmere 780,50 m2  

 p.č. 2881/2 – časť o výmere 75,21 m2    

 p.č. 2882/1 – časť o výmere 62,76 m2    
za cenu 0,29 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu povinnosti 
Mesta  vo  vzťahu  k štátu,  v zmysle Zákona  č. 369/1990 Zb., poskytovať  súčinnosť 
pri zabezpečovaní priestorov pre štátny orgán, ktorý má na  jej území sídlo alebo 
pracovisko.  

 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 
Hlasovanie k bodu č. 2.3 uznesenia 

(hlasovanie č. 36) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.3  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Ing. Pavlovi Mihočovi  s manželkou, Nižný Hrušov  č. 76,  investorovi a budúcemu  vlastníkovi 
kanalizačnej  prípojky,  jej  uloženie  na  pozemku  Mesta,  vedenom  na  Okresnom  úrade  v 
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p. č. 1838/1, v k. ú. Michalovce (v 
celkovej  dĺžke  cca  3,5  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom),  s ochranným 
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle   VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením 
zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy 

 36



o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných  inžinierskych sietí v rámci plánovanej 
stavby  „Rodinný  dom,  novostavba“  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú 
umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.) 
musia byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 21 poslancov 

 
Hlasovanie k bodu č. 2.4 uznesenia 

(hlasovanie č. 37) 

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

Primátor konštatoval, že bod č. 2.4  uznesenia tak ako bol  predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
spoločnosti BUSINESS PARTNER GROUP, spol. s r.o., Kúpeľská 99/1064, Sobrance, investorovi 
a budúcemu vlastníkovi kanalizačnej prípojky,  jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na 
Okresnom  úrade  v Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemok  C‐KN,  p.č.  1838/1, 
v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 2,7 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle   VZN č. 101/2007, t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
v rámci  plánovanej  stavby  „Rodinný  dom  ‐    novostavba,  p.č.  1838/303  a p.č.  1838/304“ 
s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta 
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky 
prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade  rozkopávky, 
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy 
v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.5 uznesenia 

(hlasovanie č. 38) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.5  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
pre Košický samosprávny kraj, ako investorovi a vlastníkovi vodovodnej prípojky, jej uloženie 
na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako  pozemky  C‐KN  p.č.  5381/1  a  5383    v k.ú. Michalovce,  so  záberom  178 m2,  vrátane 
ochranného pásma 1 meter na obe strany od osi vedenia, v súlade s Geometrickým plánom č. 
34834001‐17/2014, zo dňa 7.5.2014, v zmysle  VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  rekonštrukcie 
stávajúcej vodovodnej prípojky Zemplínskeho múzea v Michalovciach, bezodplatne na dobu 
neurčitú, ako zmenu uznesenia MsZ č. 373, zo dňa 29.4.2014. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.6 uznesenia 

(hlasovanie č. 39) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.6  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice,  investorovi a budúcemu vlastníkovi 
RIS  skrine,  jej uloženie na pozemku Mesta,  vedenom na Okresnom úrade  v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN, p.č. 9451/1, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom 
cca  1 m2,  ktorý  bude  spresnený  geometrickým  plánom),  v  zmysle    VZN  č.  101/2007,  t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  umiestnenie  RIS  skrine  v rámci 
realizácie  podzemných  inžinierskych  sietí  plánovanej  stavby  „Autoumývarka“  s tým,  že 
umiestnenie  RIS  skrine  nesmie  vytvoriť  prekážku  na  dotknutých  plochách,  na  ktorých  sú 
umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.), 
pričom  po  ukončení  prác musia  byť  tieto  plochy    uvedené,  investorom  stavby,  na  vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.7 uznesenia 

(hlasovanie č. 40) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.7  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.8 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Jaroslavovi Ondočíkovi, Kapušianska č. 124, Michalovce,  investorovi a budúcemu vlastníkovi 
rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie,  ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 696/2, v k. 
ú.  Vrbovec  (v  celkovej  dĺžke  cca  224  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle   VZN  č. 101/2007,  t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
v rámci plánovanej stavby „Michalovce  ‐ Ul. S. Tešedíka, kanalizačná a vodovodná prípojka 
pre  parcelu  číslo  651/3  v k.  ú.  Vrbovec“  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú 
umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.) 
musia byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného  stavu  s  obnovou  vrchnej  vrstvy  v jej  pozdĺžnom  i priečnom  profile,  v súlade 
s podmienkami  a súhlasným  vyjadrením  VVS,  a.s.  závod  Michalovce,  že  prípojky  odkúpi 
a stanú sa verejnými, ktoré doloží k podpisu zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
bremena.  
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie k bodu č. 2.8 uznesenia 

(hlasovanie č. 41) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.8  uznesenia tak ako  bol predložený, bol schválený. 

  
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.9 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice,  investorovi a budúcemu vlastníkovi 
elektromerovej  skrine,  jej  uloženie  na  pozemku  Mesta,  vedenom  na  Okresnom  úrade  v 
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 1837/173, v k.ú. Michalovce (s 
celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený geometrickým plánom), v zmysle   VZN č. 
101/2007,  t.j.  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre umiestnenie elektromerovej 
skrine  v rámci  realizácie  podzemných  inžinierskych  sietí  plánovanej  stavby  „Rekonštrukcia 
KDS, Michalovce  –  Tehelné  pole  (Ul.  agátová  26)“  s tým,  že  umiestnenie  elektromerovej 
skrine nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na ktorých sú umiestnené stavby vo 
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác 
musia byť tieto plochy  uvedené, investorom stavby, na vlastné náklady do pôvodného stavu 
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
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Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie k bodu č. 2.9 uznesenia 

(hlasovanie č. 42) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.9  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.10 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Ing.  Andrejovi  Staškovi  a manželke  Alene  Staškovej  uloženie   kanalizačnej    prípojky  na 
pozemku Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo 9429/1 v k. ú. Vrbovec 
(v  celkovej  dĺžke  cca  35  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom),  s ochranným 
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle  VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o 
budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení 
vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  plánovanej  stavby 
rodinného domu na parcele  č. 592/2  v k. ú. Vrbovec  s tým,  že  všetky plochy na ktorých  sú 
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta  (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany 
žiadateľa  technologicky prekonané bez  ich narušenia  (napr. prepichom, podvrtávkou),  resp. 
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej 
vrstvy  v celom  jej  pozdĺžnom  i priečnom  profile,  ako  zmenu  uznesenia MsZ  č.  288,  zo  dňa 
18.6.2013. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.10 uznesenia 

(hlasovanie č. 43) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.10  uznesenia tak ako bol  predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.11 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Východoslovenskej  distribučnej,  a.s.,  Mlynská  31,  Košice,  budúcemu  vlastníkovi 
elektromerového  rozvádzača,  jeho  uloženie  na  pozemku  Mesta,  vedenom  na  Okresnom 
úrade  v  Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemok  C‐KN,  p.č.  4718/1,  v k.ú. 
Michalovce  (s celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený geometrickým plánom), v 
zmysle   VZN  č.  101/2007,  t.j. uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na  zriadenie  vecného 
bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  umiestnenie 
elektromerového rozvádzača v rámci stavby „Michalovce – Angi mlyn, Kancelársky kontajner, 
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č.  parcely  4718/1“  s tým,  že  umiestnenie  elektromerového  rozvádzača  nesmie  vytvoriť 
prekážku  na  dotknutých  plochách,  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta 
(cestné  teleso,  chodník,  spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác musia byť  tieto 
plochy    uvedené,  investorom  stavby,  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou 
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu č. 2.11 uznesenia 

(hlasovanie č. 44) 

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

Primátor konštatoval, že bod č. 2.11  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 2.12 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Bc. Martinovi  Rakovskému  R  +  R  Ladies  Fitnes,  gen.  Petrova  24, Michalovce,  investorovi 
a budúcemu  vlastníkovi  elektrickej  NN  prípojky,  vodovodne  a kanalizačnej  prípojky 
a spevnených plôch vjazdu,  ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v 
Michalovciach,  katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN, p.č. 9451/1,  v k.ú. Michalovce  (v 
celkovej dĺžke cca 69 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom, plocha vjazdu 75 m2), 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle   VZN  č. 101/2007,  t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
v rámci  plánovanej  stavby  „FITNESS  CENTRUM  R+R“,  na  pozemku  C‐KN  p.č.  4679/1  v k.ú. 
Michalovce  –  Ul.  Š.  Tučeka“  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú  umiestnené 
stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené plochy a pod.) musia byť  zo 
strany  žiadateľa  technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, podvrtávkou), 
resp.  v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto  stavby na  vlastné náklady do pôvodného 
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.  
 
Prezentácia: 

prezentovalo sa 22 poslancov 

 

Hlasovanie k bodu č. 2.12 uznesenia 

(hlasovanie č. 45) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 2.12  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 3.1 a 3.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
R u š í  
3.1 uznesenie MsZ č. 373, zo dňa 29.4.2014, v bode 2.3 
3.2 uznesenie MsZ č. 288, zo dňa 18.6.2013, v bode 2.8 
 
Hlasovanie k bodu č. 3.1 a 3.2 uznesenia 

(hlasovanie č. 46) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor  konštatoval,  že  bod  č.  3.  1.  a 3.2    uznesenia  tak  ako    bol  predložený,  bol  aj 
schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE bod č. 4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
primátora  mesta  Viliama  Zahorčáka  podpísaním  zmlúv  v zmysle  schválených  uznesení   
v bode 2 návrhu na uznesenie. 
 

Hlasovanie k bodu č. 4 uznesenia 

(hlasovanie č. 47) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod č. 4  uznesenia tak ako bol predložený, bol schválený. 

 

Bod č. 23  
Návrh na udelenie titulu Čin roka 2014 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák, primátor     

    mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Štatút  mesta  Michalovce  umožňuje  oceniť  osobnosti,  ktoré  dosiahli  v predchádzajúcom 
kalendárnom  roku  výnimočné  úspechy  v oblasti  športu,  kultúry,  architektúry,  humanizmu, 
školstva,  pedagogiky  a zdravotníctva.  Každoročne  je  potrebné,  aby  tieto  návrhy  boli 
predkladané  do  konca    kalendárneho  roka.  Na  základe  posúdenia  návrhov  v príslušných 
komisiách a po prerokovaní v mestskej rade predložil primátor návrh na udelenie titulu Čin 
roka 2014 viď. písomný materiál. V krátkosti informoval o jednotlivých ocenených.  
 
R o z p r a v a :  
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Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
u d e ľ u j e 
titul ČIN ROKA 2014 
 
jednotlivcom 
Dávid Andreev 
Dušan Šanta 
Martin Vetrák 
Janka Bencuľáková 
Ján Ďurovčík 
Dominik Engel 
Juraj Gavala 
Mgr. Jana Gombitová 
Mgr. Jana Sýkorová 
 
kolektívom 
IUVENTA MICHALOVCE 
Tanečná skupina ESTRELLA 
Pop – rocková skupina THE FUSION 
Organizačný výbor futbalového turnaja Michalovce cup 
Základná škola, Ul. okružná 17, Michalovce 
Základná škola T.J. Moussona, Ul. T.J. Moussona, Michalovce 
Zemplínske múzeum v Michalovciach 
Zinpro, a.s. Michalovce, 
Ing. Peter Dobrovolský 
EUROVIA SK, a.s. Košice, sektor Michalovce, 
TaZS mesta Michalovce 
ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby, Prešov 
Ing. Michal Dúbravský 
EUROVIA SK, a.s. Prešov, 
Kerex, s.r.o. Michalovce, 
TaZS mesta Michalovce 
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava 
Skupina INCOGNITO  
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č. 48) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
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Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

Bod č. 24 
Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta  
 

‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák, primátor     

    mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V úvode primátor mesta  informoval,  že oproti predloženému materiálu dochádza k zmene 
termínov.   Písomný návrh o zmene obdŕžali poslanci pred  začiatkom  rokovania. Posúva  sa 
termín z 11. 3. 2015 na 10. 3.  2015. Zhromaždenia s obyvateľmi končia 19. 3. 2015.  

 

R o z p r a v a :  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a)  s c h v a ľ u j e 

1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci  marci 2015 
2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta 
  
b)  u k l a d á 
vedúcej organizačného odboru  zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta. 
 
                Z: Mgr. Natália Slaninková 
                T: podľa harmonogramu 
Hlasovanie  

(hlasovanie č. 48) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. Primátor mesta 
zároveň požiadal poslancov, aby sa zúčastnili   za  jednotlivé obvody verejných zhromaždení 
obyvateľov mesta. 
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Bod č. 25 
Návrh  plánu  rokovaní  MsR,  MsZ,  komisií  MsZ,  Redakčnej  rady  novín 
Michalovčan na  I. polrok 2015 a Štatúty komisií MsZ a Redakčnej rady novín 
Michalovčan 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta  

   MsÚ Michalovce. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor  mesta,  konštatoval,  že  obsahová  náplň  rokovaní  je  už  tradične  daná,  ale  to 
neznamená,  že  nemôže  byť  doplnená  o jednotlivé  body.  Štatúty  komisií  spracovali 
predsedovia komisií. 

 

R o z p r a v a :  

 

JUDr. Gabriel Dorič 

Vzhľadom  na  to,  že  došlo  k zmene  všeobecne  záväzných  predpisov  doporučuje  v Štatúte 
komisií na OVZ v bode č. 4.1.2 vypustiť text podľa zákona č. 511/19921 a nahradiť ho „ podľa 
všeobecne  záväzných právnych predpisov“. 

Predseda komisie  MUDr. Tibor Prunyi si osvojil predložený návrh. 

 

Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2015 
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na I. polrok 2015 
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2015 
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2015 
5. Štatúty komisií MsZ a Redakčnej rady novín Michalovčan 
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Hlasovanie  

(hlasovanie č. 50) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako  bolo predložené, bolo schválené. 

 

Bod č. 26 
Informácia  o zmene  organizačného  poriadku  a organizačnej  štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice.  
‐  Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák, primátor  

   mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Podľa platnej legislatívy je organizačná štruktúra a organizačný poriadok plne v kompetencií 
primátora mesta.  Je  ale  jeho  povinnosťou  jej  zmeny  prerokovať  s príslušnou  odborovou 
organizáciou  a informovať  mestské  zastupiteľstvo.  Zmene  dochádza    z dôvodu  prijatej 
marketingovej stratégii, ale aj zosúladenie jednotlivých činnosti. Dôjde aj k zmene pracovnej 
náplne jednotlivých zamestnancov. Predkladaná organizačná zmena nebude jedinou v tomto 
roku, čo súvisí najmä so zavádzaním nového informačného systému na úrade. Celkovo dôjde 
k nárastu o jedného pracovníka. 

 

R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne   otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr.  Jana  Cibereová 
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
informáciu primátora mesta o  zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach účinnej  od 1. 3. 2015.  
 

Hlasovanie  

(hlasovanie č. 51) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako predložené, bolo schválené. 
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Bod č. 27 
Interpelácie 
 
Ing. Jozef Bobík 
Interpeláciu adresoval na Ing. Júliusa Oleára, riaditeľa TaZS mesta Michalovce. 
 

1. Pán  riaditeľ  TaZS  ,  v Michalovciach  sú  všetky  okružné  križovatky  pomenované  na 
základe VZN.  
Pre  lepšiu  orientáciu,  hlavne  vodičov,  ktorí  nie  sú  z  Michaloviec,  by  mohlo  byť 
užitočné číselné značenia okružných križovatiek od č. 1 až po 9. Poradie by mohlo byť 
určené napr. podľa dátumu kolaudácie križovatky, alebo na inom princípe. 
Je  možné  navrhnutý  spôsob  označenia  okružných  križovatiek  uplatniť 
v Michalovciach? 

                 
2. Pán riaditeľ, vzhľadom na strategickú polohu Ul. duklianskej, je po tejto ulici zvýšený 

pohyb  občanov.  Táto  skutočnosť má  za  následok  zvýšený  výskyt  rôznych  odpadov 
z obalov.  Je  predpoklad,  že  tento  nepriaznivý  stav,  by  mohla  zlepšiť  inštalácia 
smetného  koša  na  tejto  ulici  v časti medzi Ul. Masarykovou  a Ul.  obchodnou.  Pán 
riaditeľ stotožňujete sa s týmto názorom? 

 
 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Reagoval  na  vystúpenie  Ing.  Jozefa  Bobíka.    Vedenie mesta  sa  už  číslovaním  okružných 
križovatiek zaoberala a z porady vedenie vzíde k danej problematike úloha pre riaditeľa TaZS. 
Návrh je, aby každá okružná križovatka mala svoj názov a za tým číselné označenie. 

 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Aj  v záujme  TaZS  je,  aby  bol  v meste  poriadok  na  najvyššej  úrovni.  Požadovaný  kôš  bude 
osadený. 

 

p. Marta Horňaková 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 
Na  základe podnetov občanov chcem poukázať na problémy v mestskej  časti  IBV Stráňany 
a spýtať sa na ich riešenie. 
Ide o nedostatočné verejné osvetlenie autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy na 
Ul. Vila‐Real, smerom k Ul. 9. mája. Na Ul. Vila‐Real je funkčné svietidlo na každom druhom 
stĺpe  verejného  osvetlenia,  avšak  táto  zastávka  sa  nachádza  medzi  dvomi  stĺpmi  bez 
funkčných  svietidiel.  Ide  o stĺp  č.  84  a stĺp,  ktorý  je  bez  čísla.  Nedostatočné  osvetlenie 
zastávky  spôsobuje  občanom  v nočných  hodinách  pri  vystupovaní  z autobusu  problém 
a došlo tam už aj k úrazu. 
Dopravno – bezpečnostnú situáciu žiadajú občania  riešiť na výjazde z Ul. staré nábrežie na 
Ul. partizánsku  z dôvodu,  že na  ľavej  strane Ul. partizánskej  sú  často odstavené motorové 
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vozidlá,  ktoré bránia  vodičom  vychádzajúcim  z Ul.  staré nábrežie  vo  výhľade a bezpečnom 
výjazde. 
Obrátili  sa  na  mňa  občania,  ktorí  poukazujú  na  problémy  vznikajúce  v súvislosti 
s neoznačením začiatku Ul. Janka Borodáča od Ul. Vila‐Real. Neoznačením tejto ulice vznikajú 
problémy na  strane občanov bývajúcich na  tejto ulici, ale aj na  strane občanov, ktorí  túto 
ulicu nedokážu nájsť. 
 

Ing. Július Oleár, riaditeľa TaZS mesta Michalovce 

Daný stav preverí  a prijme  opatrenia na nápravu. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Dopravno‐bezpečnostnú  situáciu  preverí  MsP  Michalovce  a v spolupráci  s ved.  odboru 
výstavby navrhne riešenie. Značenie ulíc prebieha na viacerých miestach.  

Informáciu  doplnila  Ing.  Anna Mrázová  –  označením  ulice  sa  odbor  už  začal  zaoberať  na 
základe podnetu p. poslankyne, ktorý dala na komisii. Momentálne je to v riešení. Pripravuje 
sa aj písomná odpoveď. 

 

MUDr. Štefan Lipčák 

Na  ľavej  strane  Ul. močarianskej,  na  širokej  krajnici medzi  cestou  a  zastavanou  plochou  
(približne na druhej  strane oproti benzínovej pumpe  Slovnaft),  v  časti medzi nadjazdom a 
ukončením chodníka vedúceho po ľavej strane Močarianskej ulice, sú široké a hlboké výtlky, 
ktoré  predstavujú  nebezpečenstvo  aj  pre  chodcov  aj  pre  vozidlá.   Bude  sa  táto  časť  v 
budúcnosti  riešiť  systémovo  dobudovaním  chodníka?  Je možné,  aby  aj  v  prípade,  že  je  v 
budúcnosti  plánované  dobudovanie  chodníka,  boli  vyššie  uvedené  výtlky  riešené   aspoň 
nejakou dočasnou technológiou? 
 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Vedúci odboru hospodárenia s majetkom preverí, či daný úsek je vo vlastníctve mesta. Pokiaľ 
nie  je vo vlastníctve mesta, odbor výstavby bude musieť vyžiadať súhlasné stanovisko, aby 
mesto mohlo urobiť akýkoľvek zásah. 

 

Písomné interpelácie ďalej predložili: 

Ing. Jozef Sokologorský 
Obrátili sa na mňa obyvatelia malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru, ohľadom zmeny 
autobusových  zastávok  v meste  Michalovce  v súvislosti  s premiestnením  autobusovej 
stanice. 
Problémy občanov  (treba  si uvedomiť,  že  sa  jedná   prevažne o  starších občanov), ktoré  je 
potrebné riešiť v súvislosti so zmenou autobusových zastávok sú nasledovné: 

‐ Zosúladiť harmonogram dopravy  spoločnosti ARRIVA a.s. a MK Trans  s.r.o.  tak, aby 
všetky  autobusy  zastavovali  na  zastávkach  pri  OC  Zemplín  a pri  Gymnáziu  Pavla 
Horova, lebo ľudia nevedia kedy, ktorý autobus, a v ktorom čase stojí na zastávke pri 
OC Zemplín, a ktorý pri GPH. Cestujúci pobehujú medzi  jednou a druhou zastávkou, 
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lebo sa nevedia zorientovať.  Ide o to, že rovnaká autobusová  linka stojí napr. o 8.00 
hod.  pri OC  Zemplín  a o 9.40  hod.  pri GPH. Neviem  prečo  je  to  tak,  ale  je  to  pre 
cestujúcich  dosť  dezorientujúce.  Preto  by  som  rád  požiadal  všetky  kompetentné, 
dotknuté strany, aby začali spolu rokovať o tomto probléme a došli k riešeniu, ktoré 
bude v prospech našich spoluobčanov. 

‐ Autobusy,  ktoré  prichádzajú  do  Michaloviec  smerom  od  Ul.  močarianskej    t.  z. 
Trhovište, Sečovce, Košice, chcel by som navrhnúť na základe požiadaviek občanov, či 
by nemohli autobusy prichádzajúce  z tohto  smeru prejsť až ku OC Zemplín,  tam  sa 
otočiť  a vrátiť  sa  na  železničnú  stanicu  a tak  umožniť  cestujúcim  vystúpiť  bližšie 
k centru mesta, kde sú sústredené všetky dôležité zdravotnícke zariadenia, finančné, 
pošta a pod. tak, ako je to na trase od Strážskeho, Sobraniec, čím by sa hlavne vyšlo 
v ústrety  starším  spoluobčanom  a  občanom  v hmotnej  núdzi.  Viem,  že  v tomto 
prípade sa  jedná o medzimestskú prepravu, ale aj  túto využívajú naši spoluobčania, 
ktorí  cestujú  autobusmi  za  svojimi  rodinami,  známymi  mimo  mesta  a naspäť  sa 
vracajú  týmto  autobusovými  linkami.  Chcel  by  som  požiadať  mesto,  aby  navrhlo 
v rámci  rokovaní  s poskytovateľom medzimestskej  dopravy  a VÚC  túto  alternatívu 
resp. úpravu a požiadalo o ich vyjadrenie k tomuto návrhu. 

 

MUDr. Ján Mihalečko 
Prosím  o reguláciu  kúrenia  na  poliklinike.  Po  pracovnej  dobe  aj  cez  víkendy  sú  priestory 
vykurované až nad 250C. Je možná náprava? 
               
 
MVDr. Vladimír Kostovčík 
 

1. V súlade  s požiadavkami  občanov  Ul.  krásnovska  a Ul.  močarianska,  žiadame 
o riešenie  situácie  pri  zabezpečení  bezpečného  prechodu  cez  križovatku  vyššie 
spomínaných ulíc. Táto križovatka a jej okolie vo večerných hodinách nie je osvetlená 
a nie  je  tu  vyznačený  prechod  pre  chodcov.    Z vyššie  uvedených  dôvodov  prosíme 
o vytvorenie prechodu ako aj jeho osvetlenie. 

 
2. Občania Ul. topolianskej a Ul. močarianskej  žiadajú o opravu a skultúrnenie zastávok 

MHD.  Krízová  situácia  je  na  zastávke  Močarianska  28,  ktorá  je  hlavne  počas 
nepriaznivého  počasia  (sneh,  vietor)  nepoužiteľná.  Zastávky  využívajú hlavne  starší 
občania a deti. 

 
3. Predkladám  petíciu  občanov  Ul.  topolianskej  so  žiadosťou  o pomoc  pri  riešení 

nedostatočného osvetlenia v úseku od reštaurácie Top‐life smerom na mesto. 
 
 

Bod č. 28 
Rôzne 
 
MUDr. Tibor Prunyi, predseda komisie OVZ 
V krátkosti informoval o činnosti komisie ochrany verejného záujmu. Na úvodnom zasadnutí 
sa zaoberala štatútom komisie a ústavným zákonom č.357 z 26. 5. 2004 o ochrane verejného 
záujmu  pri  výkone  verejných  funkcií  verejných  funkcionárov.  Podľa  článku  7  uvedeného 
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zákona  je verejný  funkcionár povinný do 30 dní keď sa ujal výkonu verejnej  funkcie, podať 
písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci 
kalendárny  rok.  Komisia  konštatovala,  že  poslanci MsZ  v Michalovciach  si  túto  povinnosť 
splnili.  Neboli  zistené  žiadne  nezrovnalosti.  Pripomenul  kolegom  poslancom  každoročnú 
povinnosť doložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní do konca apríla 2015. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Informoval o pripravovaných podujatiach: 
      ‐     uskutoční sa spomínaný Čin roka 2014 ( pravdepodobne 27.3.2015 – termín bude ešte    
             spresnený). 

‐ Deň učiteľov – termín sa spresní v najbližšom období. 
‐ primátor mesta informoval, že prostredníctvom veľvyslanca  SR vo Francúzku  dostalo 

mesto ponuku na   nadviazanie partnerského vzťahu s francúzskym mestom Cognac.  
Ponuka bola akceptovaná a za tým účelom sa uskutoční služobná cesta. 

 
 

Bod č. 29     
Záver 
 
  Keďže  program  rokovania  MsZ  bol  vyčerpaný,  primátor  mesta  Viliam  ZAHORČÁK 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
 
  Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 
28. 4. 2015.   

S  konštatovaním,  že  sa  teší  na  ďalšie  stretnutie,  ukončil  II.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                              Viliam ZAHORČÁK 
 
 
 
Overovatelia:    

1.  Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ 
2.  MUDr. Jozef VALISKA 
 
 
Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ 
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