
Mestské zastupiteľstvo v Stráţskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 29. apríla 2010 

 

 

Prítomní:                  Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Šuľak, Mgr. Anna Babjaková,  

                                    Magdaléna Juhásová, Ján Tejgi, Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana 

                                    Jurečková, Ing. Viera Venglarčíková, PhDr. Liduška Bušaničová,  

                                    Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

Návrhová komisia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna  

                                Juhásová   

                                   Hlasovanie: Za : Ján Tejgi, Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko,   

                                   MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Viera  

                                   Venglarčíková, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  

                                   Ing. Lýdia Harmanová, Magdaléna Juhásová, Ing. Dušan Cacara                                

 

Overovatelia:          PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara 

                                  Hlasovanie: Za : Ján Tejgi, Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko,   

                                  MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Viera  

                                  Venglarčíková, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  

                                   Ing. Lýdia Harmanová, Magdaléna Juhásová, Ing. Dušan Cacara                                

 

                                                                  

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

O t v o r e n i e 

 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril o 14,30 hodine a viedol Ing. Vladimír 

Dunajčák, ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.  
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P r o g r a m : 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Záverečný účet mesta Stráţske za rok 2009 

7.    Informácia o činnosti MsP za rok 2009 

8.    Návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta  

       Stráţske 

9.    Informácie zo zasadnutí komisií 

10.  Interpelácie poslancov 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

 

 

Hlasovanie za schválenie programu :  

       Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Anna Babjaková, 

Ján Tejgi, Ing. Viera Venglarčíková, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorčák 

      Ing. Lýdia Harmanová, Magdaléna Juhásová, Ing. Dušan Cacara 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor – úlohy z uznesenia č. 174/2010 zo dňa 18. 2. 2010: 

- vypracovať úplne znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta – úloha splnená, zásady sú 

vypracované. 

- úloha vypracovať finančnú analýzu škôl a školských zariadení – písomný materiál, ktorý 

mali poslanci k dispozícii doma. Úvodné slovo k tomuto materiálu mala spracovateľka 

Bc. Jurečková.  

Mgr. Babjaková – prečo je v MŠ v transferoch uvedená hmotná núdza?  

Bc. Jurečková – tak si to uvádzala pani riaditeľka,  ja jej to nemôţem upravovať. 

Mgr. Babjaková – aj v ZŠ máme ţiakov v hmotnej núdzi a nie je to dotované z mesta, ale 

z prostriedkov štátu.  

Primátor – áno, hmotná núdza je uhrádzaná z prostriedkov štátu. 

Mgr. Babjaková – v školskej jedálni je uvedené, ţe sa má vyuţiť výpočtová technika, ktorá je 

v učebni výpočtovej techniky. Neviem si predstaviť ako by vedúca školskej jedálne, mohla 

vyuţívať počítač v učebni, keďţe ho potrebuje kaţdý deň k svojej práci. Takisto si myslím, 

ţe by nemalo byť krátené poštovné a náklady na telefóny, pretoţe takisto denne potrebuje 
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vybavovať objednávky touto formou.  

Na tieto ako aj na ďalšie pripomienky Mgr. Babjakovej reagovala Bc. Jurečková, ktorá sa 

snaţila vysvetliť dôvody krátenia jednotlivých poloţiek.  

P. Tejgi – školské zariadenia majú kaţdým rokom vyššie poţiadavky, mali by šetriť z titulu 

hospodárskej krízy a nepoţadovať ešte vyššie prostriedky, napr. ZŠ je celá zrekonštruovaná, 

takţe by tam mali náklady na údrţbu rapídne klesnúť. 

MUDr. Jurečková – v CVČ Dúha je poţiadavka na finančné prostriedky pre zabezpečenie 

ekonomickej agendy. Pri schvaľovaní ich právnej subjektivity som poukázala na to, ţe sú tam 

plánované vysoké náklady a ţe ich ekonomiku treba riešiť v rámci mesta.  

Primátor – určite navýšenie nenastane. 

 

Primátor na záver zhrnul, ţe ide o prácu, ktorá sa robí veľmi ťaţko. Cieľom je, aby na všetky 

školské zariadenia pod hlavičkou mesta bol rovnaký meter. Túto analýzu bude treba doplniť 

o skutočnom čerpaní nákladov za rok 2009 a prvý štvrťrok 2010 s komentárom, aby sa 

neopakovali tie isté poţiadavky kaţdý rok.  Preto navrhol prijať úlohu doplniť finančnú 

analýzu škôl a školských zariadení o čerpaní rozpočtu za rok 2009 a za I. štvrťrok roku  2010 

s komentárom. 

Mgr. Babjaková – bolo by dobré najprv tieto poţiadavky prejednať s jednotlivými riaditeľmi 

školských zariadení a aţ potom z toho urobiť záver.  

Primátor – určite sa to dá a ja osobne chcem byť pri týchto jednaniach, aby sme došli 

k optimálnym záverom.  

Ing. Cacara – navrhujem predloţiť aj za rok 2008, aby bol lepší prehľad o vývoji nákladov. 

 

Hlasovanie za úlohu:  

Doplniť finančnú analýzu škôl a školských zariadení o čerpaní rozpočtu za rok 2008, 2009 

a za I. štvrťrok roku  2010 s komentárom. 

T : do najbliţšieho zasadnutia MsZ       Z : prednosta MsÚ 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

Primátor – úloha zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj garáţí v objekte 

„Chemik“ – je vypracovaný, nájomcovia odmietajú vyplatiť príspevok do fondu údrţby, 

ktorý vyplatilo mesto.  

Informáciu o postupe pri odpredaji 6 ks garáţi v objekte „Chemik“, Obchodná, parc. č. 523/3 

berie MsZ na vedomie.  
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-úloha uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok pod chatkami na Zemplínskej Šírave – dohodli 

sme sa, ţe chatky treba vyradiť. Nájomná zmluva je uzavretá do 30. 6. 2010, chatky uţ boli 

vyradené.  

-úloha predloţiť správu o poţiarnych zásahoch v meste Stráţske s finančným vyhodnotením 

Úvodné slovo k tomuto písomnému materiálu, ktorý mali poslanci doma, mala spracovateľka 

p. Bočková.  

P. Tejgi – v tomto prehľade sú uvedené zásahy hasičov na objektoch, ktoré nepatria mestu. 

Má mesto za to platiť?  

Primátor – mesto neplatí nič navyše bez ohľadu na to, či sú nejaké zásahy alebo nie.  

P. Tejgi - navrhujem jednať o zníţení ročnej čiastky o 50%.  

Primátor – zmluva je uţ pre tento rok uzavretá, nie sme povinní vôbec mať s nimi zmluvu. Za 

to nebudeme sankcionovaní, ale musíme si byť vedomí, ţe nám potom zo zákona vyplývajú 

ďalšie povinnosti.  

P. Tejgi – ide tu o duplicitu výjazdov, k tým istým poţiarom chodia aj hasiči z Michaloviec.  

Ing. Cacara – je moţné vyčísliť náklady, ktoré vzniknú tým, ţe nebudeme mať uzavretú 

zmluvu? 

Primátor – je veľmi ťaţko určiť náklady, ale uţ len pri kúpe hasičského auta pôjde o vysokú 

čiastku.  

P. Bočková vysvetlila ďalšie okolnosti prevádzkovania mestského hasičského zboru 

s poukázaním na ďalšie vysoké náklady. Povinnosťou mesta je chrániť majetok občanov. 

Okrem iného poukázala, ţe Prvá hasičská a.s. nás v minulom roku oslovila s návrhom na 

zvýšenie ceny za sluţby o 17%, s ktorým sme nesúhlasili.  

PhDr. Bušaničová – navrhujem zostať pri paušále, ale pokúsiť sa jednať o zníţení ceny.  

Ing. Marko – doporučujem, aby táto úloha bola formulovaná v časti Poveruje, nie Ukladá.  

 

MsZ poveruje primátora mesta 

Rokovať o znížení zmluvnej ceny za poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi so 

spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske : 

Hlasovanie :  

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna  Babjaková, Ing. Jozef Dvorščák, 

Ing. Lýdia Harmanová, Proti : Martin Šuľak, Neprítomný : Ing. Dušan Cacara 

 

Primátor – úloha predloţiť novú organizačnú štruktúru MsPS - vzhľadom k tomu, ţe 

prebehlo výberové konanie na funkciu riaditeľa MsPS navrhujem splnenie tejto úlohy odloţiť 

do najbliţšieho zasadnutia MsZ. 
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-úloha z uznesenia č. 175/2010 zo dňa 11. 3. 2010 - predloţiť revíziu financovania 

a registrácie členov športových klubov na území mesta Stráţske. 

K písomnému materiálu, ktorý mali poslanci doma, mala spracovateľka Bc. Jurečková 

úvodné slovo, v ktorom poukázala na rôzne nedostatky pri zúčtovaní dotácií niektorých 

klubov v zmysle platného VZN. Po rozsiahlej diskusii ohľadom tejto problematiky zobralo 

Revíziu financovania a registrácie členov športových klubov na území mesta Stráţske MsZ 

na vedomie a následne bola prijatá úloha novelizovať terajšie VZN o poskytovaní dotácií.  

 

Hlasovanie za úlohu novelizovať VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií 

fyzickým a právnickým osobám : 

T : do najbližšieho zasadnutia MsZ       Z : prednosta MsÚ 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

 – pripomienka k zdrţiavaniu Rómov pri vyplácaní sociálnych dávok pred Domom kultúry 

a pred obchodom Jednota – navrhujem prijať úlohu na vypracovanie VZN o podmienkach 

predaja podávania a pouţívania alkoholických nápojov na území mesta Stráţske. 

 

Hlasovanie za úlohu vypracovať VZN o podmienkach predaja podávania a používania 

alkoholických nápojov na území mesta Strážske : 

T : do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z : náčelník MsP 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

- výtlky na cestách – hlavná kriţovatka – SSC na to bola upozornená listom – opravujú sa 

- obytný dom na ul. Laboreckej – prepoje elektrickými káblami – boli vykonané kontroly 

MsP, TSP a zamestnancami MsÚ, obyvatelia na to boli upozornení na mieste aj písomne, 

s tým, ţe pri zistení ďalšieho takéhoto porušenia dôjde k zrušeniu nájomnej zmluvy.  

 

Riešenie pripomienok berie MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 6 : Záverečný účet mesta Strážske 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu mal 

primátor. K záverečnému účtu mesta za rok 2009 bola vypracovaná správa nezávislého 

audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Stráţske k auditu riadnej účtovnej závierky 

a rozpočtového hospodárenia účtovnej jednotky – Mesto Stráţske za účtovné obdobie od 

01.01.2009 do 31.12.2009 a list audítora zastupiteľstvu mesta Stráţske ako súčasť auditu 

účtovnej závierky zostavenej účtovnou jednotkou – Mesto Stráţske za účtovné obdobie 

končiace 31. decembra 2009, ktoré MsZ berie na vedomie.  

Písomné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Stráţske, ktoré mali 

poslanci doma, bliţšie komentoval Ing. Marko. MsZ ho zobralo na vedomie bez 

pripomienok.  

Ing. Cacara – finančná komisia doporučuje záverečný účet mesta schváliť.  

PhDr. Bušaničová – navrhujem pouţiť finančné prostriedky z prebytku na prioritné úlohy 

mesta.  

 

MsZ schvaľuje :  

-Celoročné hospodárenie mesta bez výhrad 

-Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 697 984,55 €. 

1. Úverom zo ŠFRB vo výške       91 482,44 € 

2. Finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške   44 044,92 € 

3. Úverom vo výške                664 000,00 € 

4. Z prebytku bežného rozpočtu vo výške            449 839,17 € 

-Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 

- zostatok zdrojov vo výške 411 363,24 € ako prídel do rezervného fondu. 

Hlasovanie : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

K bodu č. 7 : Informácia o činnosti MsP za rok 2009  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu mal 

spracovateľ p. Roman, ktorý upozornil hlavne na nedodrţiavanie rýchlosti motorových 

vozidiel v smere Humenné – Michalovce a Michalovce – Humenné. Na základe 
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vyhodnotenia meraní počítačovým systémom zistené skutočnosti sú alarmujúce a je potrebné 

s touto situáciou niečo robiť. 

MUDr. Jurečková – navrhujem vyzvať k súčinnosti štátnu políciu zo Stráţskeho aj 

z Michaloviec, aby sa viac zamerali na tento úsek. 

Primátor – štátna polícia v Stráţskom má zariadenia na meranie rýchlosti, ktoré som osobne 

videl pri pouţívaní. 

p. Roman – je to pravda, ţe ho majú, avšak je to zariadenie, ktoré je prepoţičiavané aj pre iné 

oddelenia štátnej polície. 

p. Tejgi – bolo by potrebné vykonávať častejšie kontroly venčenia psov, predovšetkým 

v ranných hodinách pred 6.00 hod. Na ul. Komenského máme tieţ tzv. superpirátov, ktorí 

výrazne prekračujú povolenú rýchlosť. V správe ani nikde inde som sa nedozvedel 

o výsledku vyšetrovania poškodenia sochy pred kinom a krádeţe kríţa pred 

gréckokatolíckym chrámom. 

p. Roman – pracovná doba pre kontrolu venčenia psov bola uţ upravená, pri porušení VZN 

sme najprv obyvateľov upozorňovali, aţ potom došlo k uloţeniu pokút. Čo sa týka ul. 

Komenského, príp. aj iných miestnych komunikácií, je moţné po vypracovaní odborného 

projektu umiestniť spomaľovače rýchlosti, pretoţe občasným meraním nedokáţeme tento 

problém vyriešiť. Je potrebné na to vyčleniť určité finančné prostriedky. Vyšetrovanie 

poškodenia sochy rieši policajný zbor, výsledok nám zatiaľ nebol oznámený, páchatelia 

krádeţe kríţa boli hneď prichytení, keď tento kríţ odnášali. 

Ing. Dvorščák – merať rýchlosť by štátna polícia mala na kritickom úseku na kriţovatke a nie 

schovávať sa v autobusovej zastávke smerom na Krivošťany, aby nachytali vodičov, ktorí 

prekročia rýchlosť cca o 10 km/h na úseku, ktorý nie je porovnateľný so spomínaným 

úsekom. 

Správu o činnosti MsP za rok 2009 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 

na území mesta Strážske 

 

K písomnému materiálu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma, mal úvodné slovo primátor. 

p. Tejgi – obytné bloky na starom sídlisku majú zlé označenie.  

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2010 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území mesta Strážske: 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 
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 K bodu č. 9 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Venglarčíková 

 

Komisii boli predloţené podklady na zápočet oprávnených nákladov vynaloţených na 

výmenu okien a dverí resp. elektroinštalácie na prenajatých objektoch zo strany nájomníkov :  

Jedáleň - nájomník Martin Hajdučko, Jahodná 518, Stráţske. Na základe zákona o verejnom 

obstarávaní boli zo strany Mesta Stráţske vyţiadané tri cenové ponuky na výmenu okien a 

dverí. Boli doručené iba dve ponuky a tretia bola predloţená firmou vybratou nájomníkom. 

Firma PLYNMONT-K 

OMP spol. s r.o. Stráţske podala ponuku v sume 45 039,27 EUR. S DPH. Firma BREZA 

STAVOTRANS s.r.o. Michalovce podala ponuku v sume 43 598,30 EUR s DPH.  

Najniţšia ponuka bola od firmy EUROCEMENT s.r.o. Michalovce v sume 41 948,40 EUR s 

DPH, ktorú komisia doporučuje MsZ schváliť na zápočet.  

 

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov vynaložených na výmenu okien 

a dverí  na prenajatom objekte jedáleň, pre nájomníka p. Martin Hajdučko, Jahodná 518, 

Strážske, vo výške  35 250,76 EUR bez DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

( § 20): 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

Karmen – nájomník Karmen, veľkoobchod potravín, s.r.o., Prešov. Na základe zákona o 

verejnom obstarávaní boli zo strany Mesta Stráţske vyţiadané štyri cenové ponuky na 

výmenu okien a dverí. Bola predloţená iba jedna ponuka a druhá bola predloţená firmou 

vybratou nájomníkom. Firma BREZA STAVOTRANS spol. s r.o., Michalovce podala ponuku v 

sume 2 922,50 EUR s DPH. Najniţšia ponuka bola od firmy PROFIL INVEST SLOVAKIA, 

Vranov nad Topľou v sume 2 196,70 EUR s DPH, ktorú komisia doporučuje MsZ schváliť na 

zápočet. 

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov vynaložených na výmenu okien 

a dverí  na prenajatom objekte Karmen, pre nájomníka Karmen, veľkoobchod potravín, s.r.o., 

Prešov,  vo výške  1 845,97 EUR bez DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta ( 

§ 20): 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 
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Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Kolkáreň - nájomník Mgr. Kamil Šejirman, Krivany poţiadal o zápočet za výmenu 

elektroinštalácie v sume 2 028,37 EUR s DPH na základe predloţenej cenovej ponuky ním 

vybratej firmy. Komisia doporučuje výmenu zastaralej elektroinštalácie a ţiada, aby boli 

oslovené tri firmy na predloţenie cenovej ponuky podľa výkazu výmer, na základe čoho 

doporučí najniţšiu cenu.   

Komisia po prerokovaní ţiadosti Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice ohľadom 

zriadenia vecného bremena na NN prípojku umiestnenú na parcele E-KN číslo 1521/101 (ul. 

Nová), ktorou bude napojený rodinný dom stavebníka Martina Čoreja, Stráţske. Stavba má 

vydané právoplatné stavebné povolenie. Komisia doporučuje vydať súhlas na zriadenie 

vecného bremena pre NN prípojku k rodinnému domu.  

MsZ schvaľuje : 

Na základe predloženej žiadosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice  ohľadom 

zriadenia vecného bremena na NN prípojku umiestnenú na parcele  E-KN číslo 1521/101 (ul. 

Nová), ktorou bude napojený rodinný dom stavebníka p. Martina Čoreja Strážske, na ktorý je 

vydané právoplatné stavebné povolenie,  zriadenie vecného bremena pre NN prípojku 

k rodinnému domu: 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Komisia prerokovala ţiadosť o odpredaj pozemku na parcele číslo 411/5, o výmere 19 m² pre 

Janu Slivkovú, Komenského 669, Stráţske, na ktorej ţiadateľka má postavenú garáţ. 

Komisia doporučuje odpredaj pozemku za cenu 4,5 EUR za 1 m² a náklady spojené s 

prevodom.  

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku nachádzajúceho sa na ul. Družstevnej, parc. č. 

411/5 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
  pre Janu Slivkovú, bytom 

Komenského 669, 072 22 Strážske, za cenu 4,50 EUR/m
2
 a náklady spojené s prevodom 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta ( § 31, ods. 5 písm. b):  

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 
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Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Komisia prerokovala ţiadosť Jozefa Gadţa a manţ. Daniely, ul. Kollárová, Stráţske o 

vydanie súhlasu ako vlastníka susednej nehnuteľnosti k rekonštrukcií strechy na rodinnom 

dome z rovnej na sedlovú. Strecha bude prečnievať 90 cm po obvode domu, bude opatrená 

ţľabmi a daţďová voda zo strechy bude zvedená na pozemok stavebníka.  

Komisia doporučuje vydať súhlas s podmienkou, ţe na streche zo západnej strany t.j. od 

pozemku, ktorého vlastníkom je mesto budú namontované snehové zábrany.  

Komisii bola predloţená informácia o realizácií a financovaní pomníka a úprave hrobu 

vojakov, ktorí padli v 1. svetovej vojne. Pomník je na cintoríne nachádzajúcom sa na ul. 

Vihorlatskej.  

Komisia prerokovala predloţený návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území mesta Stráţske. K návrhu neboli pripomienky, komisia doporučuje 

VZN schváliť.  

Komisii bola predloţená ţiadosť Obce Voľa, v ktorej ţiada o vydanie súhlasu s výstavbou 

zdroja pre výrobu elektrickej energie na báze fotovoltaického zariadenia na parcele E-KN 

číslo 378/2. Táto parcela je vo vlastníctve Obce Voľa. Stavba bude dočasná na dobu 20 

rokov. Predmetný pozemok je na Správe katastra Michalovce evidovaný ako trvalé trávnaté 

porasty. Komisia doporučuje vydať predbeţný súhlas s podmienkou, ţe investor, vzhľadom 

na to, ţe v súčasnosti platný územný plán v predmetnej lokalite neuvaţuje so ţiadnou 

stavbou, zabezpečí vypracovanie doplnku územného plánu na vlastné náklady a tento bude 

schválený pred vydaním povolenia.  

p. Šuľak – komisia ŢP nedoporučuje schváliť túto ţiadosť, pretoţe sa jedná o masívny výrub 

drevín na tomto území. 

Primátor – je to jedna z najekologickejších elektrární, spomínané stromy tam neboli 

vysádzané. 

p. Bočková – je veľa iných nevyuţívaných plôch v katastri mesta vhodných na výstavbu 

elektrárne tohto typu.  

Ing. Cacara – nemali by sme dávať podmienky obci Voľa, lebo nie je investorom tohto 

zámeru, podmienky dostane príslušný investor. 

MsZ súhlasí : 

 s investičným zámerom „ Fotovoltaická elektráreň “ na pozemku parc. č. E-KN 378/2 

katastrálne územie Strážske: 
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Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, 

Ing. Jozef Dvorščák, Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Komisia rokovala o oprave strechy nad sociálnou časťou prevádzky Karmen v obchodnom 

dome Laborec, kde zateká. Boli predloţené dve cenové ponuky na realizáciu opravy strechy.  

Prvú ponuku podala Stavebno-obchodná firma Ing. Ľuboš Lendáč v cene 1 827,15 EUR bez 

DPH. (ide o novú konštrukciu krovu s krytinou a tepelnou izoláciou)  

Druhú ponuku podal ţivnostník Michal Ţofčak, Stráţske v cene 1 660,00 EUR bez DPH. 

Ponuka nemá výkaz výmer a technické riešenie. Komisia poţaduje vyzvať p. Ţofčaka na 

doplnenie výkazu výmer a technického riešenia. Po doplnení komisia zaujme stanovisko.   

Komisii bola predloţená informácia o realizácii opravy strechy na objekte dvojúčelové 

zariadenie nad prevádzkou PEGAS. Na základe vznesenej reklamácie zo strany vedúceho  

prevádzky PEGAS, ţe strecha zateká poţiadali sme dodávateľa prác o odstránenie poruchy 

na streche. Zo strany ÚVZ Michalovce z dôvodov zatekania strechy hrozí uzavretie predajne.  

Komisií bola podaná informácia o oprave fasády budovy Mestského úradu a výbere 

dodávateľa na realizáciu stavebných prác. Komisia informáciu berie na vedomie a 

doporučuje opravu fasády riešiť na etapy vrátane výmeny okien a zateplenia budovy.  

Martin Hajdučko poţiadal o zápočet nájmu za výmenu 12 ks okien v hodnote 6 606,74 EUR 

s DPH. Aţ po schválení celkového zápočtu MsZ je moţné skontrolovať skutočné prevedené 

práce a odsúhlasiť účelne vynaloţené náklady v zmysle zásad hospodárenia s majetkom 

mesta § 20, ods. 8.  

Komisia doporučuje MsZ schváliť : 

 

Zápočet oprávnených nákladov vynaložených na výmenu okien  na prenajatom objekte  OD 

Laborec, pre nájomníka  REALITY EXPERTS, s.r.o., Mierová 630,  Strážske,  vo výške  

994,09 EUR s DPH  v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta ( § 20).  

Hlasovanie : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 
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Komisia doporučuje MsZ schváliť odpredaj pozemku nachádzajúceho sa na ul. Druţstevnej, 

parc. č. 411/6 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
  pre Ing. Stanislava 

Juhása CSc a manţ. Magdalénu Juhásovú rod. Gerovú, bytom Kasárenská 736, 072 22 

Stráţske, za cenu 4,50 EUR/m
2
 a náklady spojené s prevodom v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta ( § 31, ods. 5 písm. b).  

Hlasovanie : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef 

Dvorščák, Zdržal sa : Magdaléna Juhásová, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Redakčná rada – informuje Mgr. Babjaková 

 

Mgr. Babjaková, predsedníčka  RR sa vyjadrila , aby v novinách bolo čo najmenej chýb, ţe 

kvalita novín po vizuálnej stránke je v poriadku / papier a farba/, ale koncepcia novín sa 

nezmenila, naviac je iba článok „ Na slovíčko, pán primátor“ na prvej strane novín. 

V predposlednom čísle bola zle uvedená matrika, boli tam iba jubilanti za mesiac január 

2010. Mgr. Babjaková ďalej skonštatovala, ţe v decembrovom čísle bola 2 krát daná  rovnaká 

fotografia v novinách. Taktieţ zdôraznila, ţe je potrebné, aby redaktorka mala v zálohe svoje 

vlastné články /napr. ZMOS a pod./ 

Ďalšou pripomienkou , ktorou sa zaoberala RR, bolo vydávanie novín – čo je vhodnejšie, 

mesačník alebo dvojmesačník, pretoţe v dvojmesačníku niektoré články sú uţ neaktuálne, 

návrh RR je mesačník. Išlo by  do konca roka 2010 o 6 čísiel novín, cena jedného mesačného 

vydania je pribliţne 666,4,-€, cena novín by sa do konca roka 2010 navýšila  pribliţne o 200,-

€. Ďalšou úlohou je preveriť cez matriku počet domácnosti v Stráţskom, či nedochádza 

k zbytočnému odberu novín navyše. Ďalšia pripomienka od členov RR bola preveriť cenové 

ponuky   na tlač novín v okolí / aspoň tri ponuky/. 

Prednosta mestského úradu Ing. Miroslav Kačur skonštatoval, ţe je potrebné, aby 

dopisovatelia dodrţiavali presné termíny na odovzdávania článkov do novín, vţdy do 10-teho 

v mesiaci je uzávierky článkov, ďalej aby redaktorka novín oslovila aj ďalšie subjekty 

v meste, napr. podnikatelia , cirkvi a pod. 

Mgr. Hajdučko sa vyjadril, ţe sa mu noviny vo všeobecnosti páčia, akurát ţe gramatiku by 

mal kontrolovať nezávislý odborník- napr. učiteľ SJ zo ZŠ v Stráţskom, ktorý by za jazykovú 

úpravu zodpovedal. 

 

Primátor – bolo by vhodné, keby niekto z poslancov, kto má k tomu vzťah, vstúpil do 

redakčnej rady, aby pomohol zvýšiť úroveň mestských novín. 
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PhDr. Bušaničová – keďţe mám uţ nejaké skúsenosti v tejto oblasti, mám záujem pomôcť pri 

tvorbe novín. 

Hlasovanie za schválenie člena Redakčnej rady PhDr. Lidušku Bušaničovú : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Viera 

Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef 

Dvorščák, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová,  Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Finančná komisia – informuje Ing. Cacara 

 

Komisia prerokovala záverečný účet mesta za rok 2009. Bola oboznámená s výsledkom 

hospodárenia mesta za rok 2009.  Mesto Stráţske  za rok 2009 vykázalo schodok vo výške 

248 145,38 €. Schodok rozpočtu mesto usporiada z návratných finančných zdrojov 

financovania.  Po usporiadaní prebytku finančných operácií a vylúčení  nevyčerpaných 

účelovo určených  finančných prostriedkov  vo výške 87046 €  je zostatok finančných 

zdrojov k 31.12.2009 vo výške 411363,24 €. Tieto zdroje  budú prídelom fondu rezerv mesta. 

Komisia doporučuje  MsZ  predloţený záverečný účet za rok 2009 schváliť. 

Komisii boli predloţené  ţiadosti  o zápočet nákladov  na výmenu okien v prevádzke Karmen  

veľkoobchod potravín s.r.o. Prešov. Pri prerokovaní komisii bolo v zmysle zásad 

hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta  predloţené stanovisko  referátu výstavby  ako 

aj stanovisko komisie výstavby a ÚP , v ktorom boli zhodnotené jednotlivé  cenové ponuky.  

Komisia odporúča  schváliť  celkové náklady   pre zápočet vo výške  1 845,97 € . 

Ţiadosť nájomníka p. Martina Hajdučku o zápočet nákladov. Komisia postupovala ako 

v prípade podľa bodu 2/1  a odporúča MsZ :  

Komisia odporúča  schváliť  celkové náklady   pre zápočet vo výške  35 250,76 € . 

Komisii bola predloţená ţiadosť p. Kamila Šejirmana  o povolenie rekonštrukčných 

elektroinštalačných prác na objekte Kolkárne Stráţske. Túto ţiadosť komisia berie na 

vedomie a po predloţení stanoviska referátu výstavby bude táto ţiadosť prerokovaná na 

zasadnutí finančnej komisie.    

Ţiadosť p. J. Slivkovej o odpredaj / pozemok pod garáţou/ - komisia odporúča  postupovať v 

zmysle právnych predpisov.  

Komisia obdŕţala ţiadosť Pravoslávnej cirkevnej obce v Stráţskom o príspevok na 

dofinancovanie vonkajšej fasády úpravy exteriéru pred stavbou chrámu vo výške 5000 € . 

Komisia odporúča  schváliť  príspevok  vo výške 5000 € . Ing. Cacara bliţšie zdôvodnil 
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doporučenie komisie. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Pravoslávnu cirkevnú obec Strážskom na 

dofinancovanie úpravy vonkajšej fasády stavby chrámu vo výške 5 000 € : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Analýzu potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie dokumentácie 

o poţiarnobezpečnostnej charakteristike uţívaných  stavieb a na zneškodnenie 

kondenzátorových batérií trafostanice  pri zimnom štadióne  vo výške  15 800 €. 

Komisia odporúča  schváliť vypracovanie dokumentácie a pripraviť návrh na zmenu rozpočtu 

vo výške 15 800 €. 

p. Bočková – okrem navrhovaných nákladov na vypracovanie dokumentácie je potrebné ešte 

schváliť náklady na zneškodnenie vo výške 1326 €.  

Komisia sa oboznámila Finančnou analýzou škôl a školských zariadení. Predloţený materiál 

berie na vedomie a odporúča prerokovať na MsZ. 

Komisia sa oboznámila so správou o revízií financovania športových klubov na území mesta 

Stráţske. Správu zobrala na vedomie a odporúča na prerokovať v  MsZ. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

Lassáková Eva -  ţiadosť o jednorazovú dávku z dôvodu, ţe príjem jej nepostačuje na 

výdavky spojené s ubytovaním,  stravovaním a na maloletého syna  v sume 100 Eur. Podľa 

VZN o jednorazových dávkach má nárok len na 49,79 Eur. Ţiadosť bola prejednaná na 

minulej komisii, bola neúplná. Pani Lassáková ţiadosť doplnila. Komisia povaţuje ţiadosť za 

neúplnú – je nutné doloţiť výpis z bankového účtu o úhrade nákladov na bývanie. 

Albín Adam – ţiadosť o jednorazovú dávku, z dôvodu návratu z výkonu trestu. Komisia 

doporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 33,19 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 33,19 € : 

 

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, 

Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : Martin Šuľak, Ing. Lýdia Harmanová 



- 15 - 

 

Kuchta Miroslav – ţiadosť o jednorazovú dávku v čiastke 20 Eur – vydanie občianskeho 

preukazu a následné zaevidovanie na úrade práce. Je bezdomovec. Komisia doporučuje  

schváliť  jednorazovú dávku vo výške skutočne vynaloţených nákladov maximálne do 33,19 

Eur, s podmienkou, ţe občiansky preukaz sa bude vybavovať  v doprovode terénnych 

sociálnych pracovníkov.  

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre Miroslava Kuchtu vo výške 

skutočne vynaložených nákladov na vybavenie občianskeho preukazu, maximálne do 33,19 

Eur, s podmienkou, že občiansky preukaz bude vybavovať  v doprovode terénnych sociálnych 

pracovníkov: 

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, 

Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : Martin Šuľak, Ing. Lýdia Harmanová 

 

Krámová Daniela - ţiadosť o jednorazovú dávku v čiastke 100 Eur na náklady spojené 

s kúpeľnou liečbou mladšej dcéry  a na zvýšené zdravotné výdavky staršej dcéry. Ţiadosť 

neúplná, je nutné doloţiť doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti. Nárok na dávku 

je max. 49,79 Eur. Ţiadosť  bude prejednaná po predloţení chýbajúcich materiálov. 

Kuchta Ján – bezdomovec, po amputácii jedného chodila a druhej nohy v predkolení. Za 

menovaného Mesto Stráţske vybavuje umiestnenie v zariadení podporovaného bývania cez 

Košický samosprávny kraj. Má uţ vydané rozhodnutie o odkázanosti na zariadenie 

podporovaného bývania, ktoré nadobúda právoplatnosť 30 dní. Po prepustení z geriatrie 

nemal kam ísť, tak bol umiestnený v Charitnom dome profesora Hlaváča, ako samoplatca, 

nakoľko celý právny proces ešte nie je ukončený. Navrhujeme schváliť  výnimku z VZN 

1/2008 podľa čl. 6 ods. 3 a schváliť jednorazovú dávku vo výške 500 Eur na úhradu pobytu 

v charitnom dome. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre Jána Kuchtu vo výške 500 Eur, na 

základe výnimky  z VZN 1/2008 podľa čl. 6 ods. 3 úhradu pobytu v charitnom dome : 

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. Dušan Cacara, 

Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : Martin Šuľak,  Ing. Lýdia Harmanová 

 

Bytová komisia – informuje p. Tejgi 
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Bytová komisia zaevidovala a prejednala ţiadosti na byty ţiadateľov: 

- ţiadosť Miroslava Tušeka, Okruţná 447, prechodne Chemik 2, ţiada o dvojizbový byt 

v obytnom dome U3. Je slobodný, do bytu by išiel bývať so sestrou a matkou. Jeho 

zamestnávateľom je MsPS. Súčasné podmienky v garzónke nevyhovujúce. 

- ţiadosť Ľubomíry Minárikovej, Vihorlatská 623, ţiada o dvojizbový alebo trojizbový byt 

v obytnom dome U3. Je vydatá, má manţela a syna. Momentálne bývajú u rodičov, chceli by 

sa osamostatniť.  

Bytová komisia zaevidovala novú ţiadosť na nízkoštandardný byt ţiadateľky: 

- nová ţiadosť: Garbarová Iveta, Okruţná 446/12, Stráţske 

Bytová komisia eviduje ţiadateľov na nízkoštandardné byty: 

- Balogová Ţaneta 

- Krištová  Beáta 

- Tokár Václav 

- Matta Július 

- Tokár Ján 

- Tur Ján 

- Tatár Peter 

- Tatár Andrej 

- Vaňová Františka 

- Husárová Vlasta 

- Garbárová Iveta 

 

Komisia prehodnotila ţiadosti a odporúča prideliť nízkoštandardný byt na dobu určitú  

podľa nasledujúceho návrhu pre ţiadateľku a rodinných príslušníkov uvedených v ţiadosti, 

s podmienkou, ak dajú súhlas na inštitút osobitného príjemcu : 

 

Krištová Beáta         B5   1 rok 

 

Hlasovanie za pridelenie bytu  nižšieho štandardu na dobu určitú pre žiadateľov a rodinných 

príslušníkov uvedených v žiadosti s podmienkou súhlasu na inštitút osobitného príjemcu: 

Krištová Beáta    B5   1 rok 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Jozef Tolvaj st.  odišiel do výkonu trestu odňatia slobody. V byte zostal bývať syn Jozef 

Tolvaj ml. a dcéra Dana Koščová so šiestimi deťmi. Nájomná zmluva je písaná na Tolvaja 
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Jozefa st. a preto im neprislúcha príspevok na bývanie. Tento stav je nutné riešiť aj z dôvodu, 

ak by vznikli dlhy a ich následného vymáhania. 

  

Hlasovanie za zrušenie bodu C/5 z uznesenia č. 169/2009 zo dňa 27.10.2009 - pridelenie bytu 

č. A6 pre Tolvaja Jozefa st. na dobu určitú – 1 rok : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Hlasovanie za pridelenie bytu  nižšieho štandardu na dobu určitú pre žiadateľov a rodinných 

príslušníkov uvedených v žiadosti s podmienkou súhlasu na inštitút osobitného príjemcu: 

Tolvaj Jozef ml.   A6   do 16.11.2010 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Kultúrna komisia – informuje Mgr. Hajdučko 

Na poslednom mestskom zastupiteľstve boli spomínané vojnové hroby, na ktoré prišla suma 

2 085,-€. Peniaze boli pouţité na postavenie pamätníka padlým v prvej svetovej vojne. Práce 

realizovala firma Kamenárstvo Fedor Stráţske. Bola osadená aj pamätná tabuľa s nadpisom, 

vysadené kvety. V priebehu mesiaca máj 2010 bude na starom cintoríne aj pietna spomienka  

a vysvätenie hrobu, ktoré po dohode zrealizuje Rímskokatolícka cirkev v Stráţskom. 

Predseda kultúrnej komisie Mgr. Kamil Hajdučko a viacerí členovia komisie navrhli, aby 

v máji, počas jarmoku / 28.-29.5.2010/ mesto pripravilo občerstvenie  pre občanov mesta  

formou bufetu. Občania by mali moţnosť zakúpiť si guľáš a 2 ks chleba v hodnote 0,50 € na 

mestské náklady, to znamená, ţe mesto by dalo uvariť guľáš a následne ho  predávalo. 

Výťaţok  z občerstvenia by potom bol zarátaný ako suma navyše pre jarmok / keďţe jarmok 

bol finančne krátený/ alebo by výťaţok bol darovaný DSS Lidwina Stráţske. Celé by to bolo 

spestrením jarmoku . 

Členovia komisie sa ďalej oboznámili s pripravovanými akciami na mesiac apríl aţ máj 2010. 

22.4.2010  - Deň Zeme 

30.4.2010  - Stavanie mája  

10.5.2010  - Repete Návraty – „S úctou matky k Vám „ – Deň matiek  

28.-29.5.2010 -14. ročník Stráţčanský jarmok 
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Komisia ŽP – informuje p. Šuľak 

Pri prerokovaní Správy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 

2009 na predchádzajúcom rokovaní komisia doporučila: 

- o nakladaní s odpadmi informovať občanov prostredníctvom novín Naše mesto – 

článok bol uverejnený v novinách číslo 1 zo dňa 5. 3. 2010, 

- o výsledkoch v odpadovom hospodárstve informovať ţiakov základnej školy – 

informácia zverejnená na nástenke v základnej škole, 

- v spolupráci s vedením základnej školy pripraviť a realizovať exkurzie ţiakov do haly 

separovaného zberu – termín exkurzie ţiakov zo základnej školy dohodne p. 

Murínová a oznámi na MsPS. 

Návrh poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2010 predloţila p. Bočková. Na rok 2010 

boli podľa skutočnosti za rok 2009 určené poplatky pre 21 prevádzkovateľov MZZO, ktorí 

spolu prevádzkujú 27 MZZO vo výške 3 766,73 €,  

6 MZZO je od poplatku oslobodených v súlade s § 8 ods. 1, písm. a) a e)VZN č. 42 o ochrane 

ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, 2 MZZO spaľujúce drevo a 21 MZZO s palivom 

zemný plyn je oslobodených podľa kritérií uvedených v prílohe č. 1 k VZN č. 42  a 6 MZZO 

bolo v roku 2009 mimo prevádzky. 

Komisia po prerokovaní doporučuje určiť výšku poplatkov v súlade s predloţeným návrhom. 

Správa o hodnotení k zámeru „Vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany – Voľa – Lemešany, 

2.etapa – vedenie 2 x 400 kV TR Lemešany – TR Voľa + vedenie 2 x 400 kV TR Veľké 

Kapušany – kriţovatka vedení V 409 a V071/072“ bola mestu ako povoľujúcemu orgánu 

a dotknutej obci doručená  Ministerstvom ţivotného prostredia SR dňa 18. marca 2010. 

Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta na dobu 30 dní. Spoločné verejné 

prerokovanie správy sa uskutoční dňa 14. 4. 2010 o 16°° hod. vo veľkej zasadačke MsÚ. Do 

tohto termínu mesto vypracuje aj stanovisko k správe.  

Komisia po prerokovaní doporučuje kladné stanovisko mesta k správe o hodnotení. 

Informáciu o ţiadosti o záväzné stanovisko mesta Stráţske k výstavbe ČS PHM predloţila 

p. Bočková. Investorom stavby je Juraj Totik, Gaštanová ul., Humenné. Lokalita pre 

výstavbu ČS je pri štátnej ceste I/18, po pravej strane v smere Stráţske – Vranov n/T. na 

mieste bývalej ČS Slovnaft (parcela č. 1828/3, 188/4, 1829). Komplex ČS je navrhnutý 

z dvoch základných blokov: technologického a obsluţného. PHM budú uskladnené v jednej 

štvorkomorovej podzemnej dvojplášťovej nádrţi o objeme 50 m
3
. Výdaj bude zabezpečený 

dvoma výdajnými samoobsluţnými stojanmi. ČS je stredným zdrojom znečisťovania 

ovzdušia, odpadové vody po prečistení v odlučovači RL budú zvedené cez prícestnú priekopu 

do otvoreného kanála spoločnosti Chemko, okapy a úniky na výdajnej ploche budú 

zachytávané do havarijnej vane o objeme 8 m
3
. 

Komisia po prerokovaní doporučuje v záväznom stanovisku mesta podľa zákona o obecnom 

zriadení vyjadriť súhlas s výstavbou ČS PHM. 
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Informáciu o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

Minioceliareň v Stráţskom, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny 

stavby pred dokončením, podala p. Bočková. 

Navrhované sú zmeny v objekte Oceliareň, Valcovňa, Objekt úpravne a chladenia vody, 

ktoré predstavujú zmenu pôdorysných rozmerov hál, zmenu zastavanej plochy, zmenu 

obostavaného priestoru, zmenu výšky objektov a zmenu farebného riešenia. V objekte 

troskového hospodárstva zmena spočíva v rozdelení prevádzok z jedného objektu do štyroch 

samostatných objektov (kancelárie, šatne, dielňa a sklad, umývanie mechanizmov) a stavebný 

objekt Trosková jama sa mení na stavebný objekt Oporný múr pre hasenie trosky. Zároveň 

investor ţiada o predlţenie platnosti doby výstavby  - dokončenia stavby na 30. 6. 2012.  

Komisia po prerokovaní doporučuje v stanovisku mesta vyjadriť súhlas s navrhovanými 

zmenami projektu stavby. 

p. Bočková informovala členov komisie o zistení, ţe MsPS je, podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch, drţiteľom polychlórovaných bifenylov (PCB), ktoré sa nachádzajú 

v kondenzátoroch trafostanice pri zimnom štadióne (stavba súpisné č. 259 na parcele č. 

543/1) v počte 32 ks. Ako drţiteľ PCB je MsPS, podľa § 40a, ods. 4 zákona o odpadoch, 

povinný kontaminované zariadenia dekontaminovať alebo zneškodniť najneskôr do 31. 

decembra 2010.  

Dekontamináciu alebo zneškodnenie je povinný zabezpečiť drţiteľ polychlórovaných 

bifenylov, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas.   

Takýmto zariadením  je najbliţie spoločnosť Fecupral, s.r.o. Veľký Šariš. Cena za 

zneškodnenie kontaminovaných zariadení je cca 1660 €, vrátane prepravy. 

Komisia po prerokovaní doporučuje poslancom MsZ vyčleniť pre MsPS finančné prostriedky 

na zneškodnenie kontaminovaných zariadení. 

p. Bočková informovala členov komisie o príprave projektu inventarizácie, posúdenia 

zdravotného stavu  a náhradnej výsadby zelene v areáli základnej školy po ukončení jej 

rekonštrukcie.  

Komisia po prerokovaní doporučuje riešiť problematiku zelene v areáli školy komplexne, 

vrátane odbornej prípravy a realizácie náhradnej výsadby. 

p. Bočková informovala členov komisie o ţiadosti spoločnosti ZIRKONSLOVAKPLUS, 

s.r.o. Svidník o vydanie predbeţného súhlasu na výstavbu fotovoltaickej elektrárne na parcele 

registra „E“ č. 378/2, ktorej majiteľom je obec Voľa a nachádza sa v katastri mesta. Pozemok 

má rozlohu 6,7 ha. Nachádza sa v tesnej blízkosti rieky Laborec a je takmer na celej ploche 

porastený stromami a kríkmi. Obec Voľa súhlasí so stavbou na jej pozemku. 

Komisia po prerokovaní nedoporučuje vydať predbeţný súhlas na výstavbu elektrárne na 

vyššie uvedenej parcele z dôvodu nutnosti masívneho výrubu drevín v tejto časti katastra. 
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Tým dôjde k zničeniu brehového porastu, kde nachádzajú miesta na hniezdenie vtáky a tieţ 

pre cicavce je tento priestor často jediným existenčným priestorom v otvorenej 

poľnohospodárskej krajine. Tok rieky Laborec predstavuje regionálny biokoridor a tieţ  

významnú severo-juţnú východoslovenskú ťahovú cestu vtáctva cez územie Slovenska. 

Komisia doporučuje ţiadateľovi hľadať inú lokalitu v katastri mesta, ktorá nie je v súčasnosti 

vyuţívaná a na ktorej by nebol potrebný taký veľký zásah do vegetácie. 

Komisia v rámci agendy v oblasti ŢP berie na vedomie informáciu: 

- o vydanom súhlase na výrub drevín pre  Mesto Stráţske (7 ks dreviny breza previsnutá a l 

ks dreviny agát biely rastúcich  na parcele registra „C“ č. 1155/1, ul. Mierová, 3 ks 

dreviny breza previsnutá a 1 ks vŕba rastúcich na parcele registra „C“ č. 1193/1, ul. 

Komenského a 3 ks dreviny borovica sosna, ktoré rastú na parcelách registra „C“ č. 

1171/2 a 1409, ul. Kollárova k. ú. Stráţske). Dreviny boli vyrúbané na základe 

poţiadavky občanov ţijúcich v bytových domoch o prehodnotenie výsadby verejnej 

zelene, 

- o vydanom súhlase na výrub drevín pre p. Bartkovú, Druţstevná 495 – 1 ks lipa malolistá, 

ktorá  rastie na parcele registra „C“ č. 405/19 a pre p. Zeleňáka, Osloboditeľov 627 - 2 

ks lipa malolistá a 1 ks javor horský, rastúcich na parcele registra „C“ č. 79/1 (pri 

mestskom parku), 

- o vydanom stavebnom povolení na stavbu fotovoltaickej elektrárne pre spoločnosť 

TRISKATA, s.r.o. v areáli Chemko Stráţske, 

- o vydanom súhlase na uţívanie MZZO pre Pavla Baču LEMAN, Humenné - ide o  MZZO 

s palivom drevo, ktorý bude zabezpečovať vykurovanie kancelárskych priestorov objektu 

v areáli Chemko, 

- o ţiadosti p. Šandora, Mierova 189 na riešenie zakrytia kanalizačných šácht  pri jeho dome 

a riešenie prícestnej priekopy na ul. Agátovej v súvislosti s nestabilitou oplotenia jeho 

rodinného domu, 

- o článku v denníku Korzár k projektu KSK na riešenie problematiky PCB v Stráţskom, 

- o moţnosti bezplatných analýz vzoriek vody z domových studní na stanovenie obsahu 

dusičnanov, ktoré sú zabezpečené v Michalovciach v rámci okresných dní vody dňa 8. a 

9. 4. 2010. 

 

K bodu č. 10 : Interpelácie poslancov 

 

p. Tejgi – je potrebné odstrániť kríky, ktoré bránia vo výhľade pri vjazde na hlavnú cestu 

smerom od Pustého Čemerného. 

p. Šuľak – vysekáme to tak ako kaţdý rok.  

p. Tejgi – je potrebné odstrániť kamenné kvetináče pri novinovom stánku, pretoţe sú 

neestetické a nespĺňajú pôvodný účel. 

p. Šuľak – odstránime ich, pôvodne slúţili ako zábrany pre vjazd do pešej zóny. 

Mgr. Hajdučko – v búdkach na palivo pri obytných blokoch na ul. Laboreckej sa zdrţiavajú 

rómski obyvatelia, ktorí tam nemajú čo robiť 
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Mgr. Babjaková – jedná sa o početnú rodinu Farbárových, ktorí sa počas celého dňa zdrţujú 

v mestskom parku a v noci prespávajú v týchto búdkach. 

Mgr. Hajdučko – je potrebné vymaľovať bránu pri vstupe do parku a opraviť lavičky a detské 

hojdačky, prípadne ich presunúť do areálu Park – pubu, kde je väčšia pravdepodobnosť, aby 

neboli ničené. 

MUDr. Jurečková – platia nájomníci obytných blokov na ul. Laboreckej stanové poplatky, 

pretoţe majú nainštalované viaceré satelitné prijímače. 

- Keďţe sa blíţia letné horúčavy, aby sa nezabudlo zavčasu polievať trávnik futbalového 

štadióna a zabezpečiť vodu na polievanie na cintoríne 

- Je nejaký rozpis čistenia kanalizácie, kedy bude na ul. Pod hradom 

- Zváţiť navýšenie rozpočtu na jarmok, pretoţe bol krátený 

p. Tejgi – súhlasím s navýšením na jarmok, nie je dôvod na zniţovanie, je to raz v roku pre 

všetkých obyvateľov mesta. 

PhDr. Bušaničová – na ul. Za záhradami je skládka biologicky rozloţiteľného odpadu, na 

ktorej sa nachádzajú aj také veci ako sú chladničky a pod. 

p. Šuľak – 04.05.2010 budeme takýto odpad zváţať. 

p. Juhásová – na kúpalisku sú vysadené nevhodné listnaté stromy, budú sa namiesto nich 

vysádzať ihličnaté, ktorých výsadba bola plánovaná. 

p.  Bočková – takéto stromy boli vysadené podľa projektu, s ich zmenou sa zatiaľ neuvaţuje. 

Mgr. Babjaková – pod signalizáciou pre prechod pre chodcov sú neskutočne veľké diery, 

bolo by potrebné zistiť, či sa nejedná o hlodavce a ak áno, vykonať deratizáciu. 

p. Šuľak – je podaná objednávka. 

Mgr. Babjaková – v jesenných mesiacoch bude potrebné, aby uţ bolo funkčné osvetlenie pri 

ZŠ, pri garáţoch pri kotolni je strašná cesta, je potrebné ju vyasfaltovať. 

p. Šuľak – poškodenie cesty došlo pri odstránení závady na plynovom rozvode, je to 

rozsiahlejšia oprava. 

Mgr. Babjaková – kaštieľ v parku je v dezolátnom stave, uţ veľmi dlhé obdobie sa tam nič 

nerobí. 

Ing. Venglarčíková – pri gréckokatolíckom kostole je dopravné značenie, ktoré zakazuje 

vjazd do pešej zóny, je zbytočné, pretoţe je tam zábradlie. 

- Kedy sa bude prevádzkovať kolkáreň, či je to v nájomnej zmluve. 

Primátor – čím skôr, je to v záujme nového nájomníka. 

Ing. Dvorščák – bola schválená zmena ÚP s tým, aby sa mohla rozšíriť záhradkárska osada 

Sihoť predovšetkým pre záhradkárov zo ZO Chemkár, ktorí odpredali svoje záhradky pre 

výstavbu minioceliarne. Aby mesto mohlo odkúpiť pozemok od SPF, je potrebné vyzvať 

záujemcov o záhradky v tejto ZO prostredníctvom mestských novín a web. stránky mesta. 

- Je potrebné operatívne nastavovať dobu zapínania a vypínania osvetlenia na detskom 

ihrisku, pretoţe uţ svieti, keď ešte svieti slnko a vypnuté je takisto aţ za denného svetla. 
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MUDr. Jurečková – ešte o 7.00 hod svieti verejné osvetlenie pred budovou štátnej polície. 

                                                                    

K bodu č. 11 – 12 : Diskusia 

  

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole o  kontrole vybavovania sťaţností 

a petícií za II. polrok 2009 a Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole 

uskutočnenej inventarizácie majetku, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2009 na 

MsÚ mali poslanci k dispozícii doma. Bliţší komentár k týmto správam mal Ing. Marko. 

Poslanci ich bez pripomienok zobrali na vedomie. 

 

Primátor – bolo výberové konanie na funkciu riaditeľa MsPS. 

PhDr. Bušaničová, predsedkyňa výberovej komisie informovala o priebehu a výsledku tohto 

výberového konania. Prihlásil sa iba jeden uchádzač Ing. Milan Makara, ktorý splnil 

stanovené podmienky a preto odporúča primátorovi menovať ho do funkcie riaditeľa MsPS 

od 01.05.2010.  

Hlasovanie za schválenie Ing. Milana Makaru za riaditeľa Mestského podniku služieb mesta 

Strážske : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Primátor – objekt motoklubu je bez nájomníka, je potrebné zváţiť jeho ďalšie vyuţívanie. Po 

skúsenostiach s inými objektami mesta, ktoré nie sú nikým vyuţívame, doporučujem, aby 

tento objekt bol odpredaný. 

p. Šuľak – v tejto budove je všetko v dezolátnom stave, je to neustály kolotoč problémov, 

preto tieţ doporučujem jeho odpredaj. 

Ing. Cacara – súhlasím s odpredajom, pretoţe keby sme ho znovu niekomu prenajali, vzniknú 

nám ďalšie značné náklady na opravy. Preto je výhodnejšie nám ho odpredať ako prenajať. 

p. Tejgi – je potrebné zváţiť náklady pri prenájme, som za predaj tak, aby boli zohľadnené 

potreby mesta. 

MsZ rozhodlo  

 o prebytočnosti majetku mesta – budova bývalého motoklubu, súp. č. 785 na parc. č. 458 

v zmysle § 23 a 24 Zásad hospodárenia s majetkom mesta : 
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Hlasovanie : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr.     

Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Ing. Dušan Cacara,   

Ing. Jozef Dvorščák, Proti : Mgr. Anna Babjaková, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja prebytočného majetku - budova bývalého motoklubu, 

súp. č. 785 na parc. č. 458: 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef 

Dvorščák, Proti : Mgr. Anna Babjaková, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Ing. Marko navrhol úlohu zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na budovu  bývalého 

motoklubu, súp. č. 785 na parc. č. 458. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na budovu  

bývalého motoklubu, súp. č. 785 na parc. č. 458. 

T : do najbližšieho zasadnutia MsZ     Z : prednosta MsÚ 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Primátor – na základe informácie o moţnosti poskytnutia príspevku na podporu regionálnej 

a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti, ktorú 

mali poslanci doma, som vykonal dočasné personálne zmeny zamestnancov MsÚ. Je to pre 

mesto a aj pre MsPS výhodné, pretoţe môţeme pouţiť prostriedky poskytované z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny na dočasné zastupovanie počas materskej dovolenky, ale aj 

pri zabezpečení ochrany vysadených drevín v mestskom parku a pod.  

Túto informáciu zobrali poslanci bez pripomienok na vedomie. 

 

Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2009 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. K tomuto materiálu mal úvodný komentár 

primátor, v ktorom okrem iného konštatoval, ţe MsPS k 31. 12. 2009 nemal ţiadne záväzky 
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po splatnosti. Zároveň poprial novému riaditeľovi MsPS veľa pracovných úspechov v tejto 

funkcii a poďakoval p. Vargovej, ktorá bola poverená zastupovaním riaditeľa MsPS za jej 

doterajšiu činnosť.  

P. Šuľak – Od odchodu bývalého riaditeľa MsPS aţ doteraz pri jeho zastupovaní p. Vargovou 

na chod MsPS dohliadal p. primátor. Bolo to pre nás ťaţké obdobie, ale spoločnými silami 

sme stanovené úlohy zvládli, o čom hovorí aj hospodársky výsledok za uplynulý rok.  

Ing. Dvorščák -  ešte v minulom roku sme schvaľovali odstránenie účtovnej chyby 50 tis. Eur 

v prospech MsPS. Keď sme sa pýtali kto je zodpovedný za túto chybu, resp. jej odstránenie, 

p. primátor nám odpovedal, ţe nás o tom bude informovať hlavný kontrolór, ktorý na 

zasadnutí nebol prítomný. Na ďalšom zasadnutí MsZ  nám vtedajší hlavný kontrolór povedal, 

ţe nás nemôţe ešte informovať o tejto záleţitosti, pokiaľ nemá písomné stanovisko 

zainteresovaných v tomto prípade, takţe nás bude informovať o tom na ďalšom zasadnutí 

MsZ. Na ďalšom zasadnutí uţ vtedajší hlavný kontrolór Ing. Bočan uţ nebol hlavným 

kontrolórom. Preto by som chcel vedieť ako to vlastne je.  

Ing. Marko upresnil celkový priebeh tejto nezodpovedanej pripomienky s tým, ţe potvrdil, ţe 

doteraz nebola zodpovedaná.  

Primátor sa snaţil vysvetliť, prečo vznikla táto účtovná chyba a prečo bola aţ po odchode 

bývalého riaditeľa MsPS zistená a odstránená.  

MUDr. Jurečková – pre mňa je to nedostačujúca odpoveď, neviem či pre vás, p.  poslanec, 

áno. Bola ukončená revízia bývalým kontrolórom a aké sú jej výsledky? 

Primátor – bývalý riaditeľ nič nespreneveril, ale za jeho pôsobenia nebol prehľad o čerpaných 

nákladoch.  

Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2009 MsZ berie na vedomie. 

 

Primátor informoval o stave Fondu rezerv a rozvoja. Tieto prostriedky je potrebné pouţiť pri 

schválených projektoch z európskych fondov. Zároveň podrobnejšie informoval o ich stave.  

Z tohto fondu je moţné teraz vyčleniť a schváliť prostriedky na realizáciu najnutnejších akcií, 

ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte, resp. zvýšenie uţ schválených nákladov ako sú napr. 

náklady na zabezpečenie jarmoku a pod. 

 

Hlasovanie za použitie finančných prostriedkov FRaR : 

a ) vo výške 40 000 € na realizáciu bezpečnostného kamerového systému na námestí                     

mesta,  
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Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

b ) vo výške cca 1350 € na zneškodnenie kontaminovaných zariadení – kondenzátorov 

s obsahom PCB trafostanice pri zimnom štadióne, 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná : Ing. Lýdia Harmanová 

 

c ) vo výške  2 000 € na dofinancovanie jarmoku : 

Za : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ján Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Anna Babjaková, Ing. 

Dušan Cacara, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Lýdia Harmanová 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 7 6 / 2 0 1 0 

 

 

Záver rokovania urobil primátor, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie o 20,30 hod. 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kačur          Ing. Vladimír Dunajčák 

     prednosta MsÚ                  primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:      PhDr. Liduška Bušaničová                     Ing. Dušan Cacara    


