
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 28. októbra 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: MUDr. Dana Jurečková, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko 

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

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

Venglarčíková, PhDr. LiduškaBušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing.  

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

 

Overovatelia:          MUDr. Dana Jurečková, Ján Tejgi 

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

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

Venglarčíková, PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová,  

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

 

      

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.    Rozbor hospodárenia Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske od 01.01.2010 do  

       30.09.2010 a čerpanie príspevku Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske do  

       30.09.2010 

7.    Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských  

       zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stráţske v školskom roku 2009/2010 

8.    Návrh na II. zmenu rozpočtu roku 2010 mesta Stráţske  

9.    Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole miestnej dane za psa 

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole aktuálnosti vnútorných smerníc  

       MsÚ 

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole zmlúv uzatvorených mestom  

       v roku 2009 

12.  Informácia o opatreniach prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie nedostatkov  

       zistených pri kontrole personálnej agendy zamestnancov MsÚ 

13.  Informácie zo zasadnutí komisií 

14.  Interpelácie poslancov 

15.  Diskusia 

16.  Záver 

 

 

P. Tejgi navrhol pokračovať v programe od bodu č. 15 a 16 počas večere, ktorá je plánovaná 

na záver zasadnutia MsZ. 

Hlavný kontrolór – nedoporučujem, lebo počas diskusie môţu vzniknúť návrhy, ktoré by 

bolo nutné schváliť do uznesenia, je to v rozpore s rokovacím poriadkom. 

 

Hlasovanie za schválenie programu s pokračovaním v inej miestnosti od bodu č. 15 : 

 

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

LiduškaBušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Proti : Ing. Jozef Dvorčák, 

Ing. Lýdia Harmanová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková 

 

 



- 3 - 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Uznesenie č. 178/2010 zo dňa 16.09.2010 bod B/14 a B/15 -  schvaľuje : 

- vyhlásenie obchodnej-verejnej súťaţe na odpredaj pozemku parc. č. 1444 o výmere 674 m², 

ul. Krivošťanská 

- vyhlásenie obchodnej-verejnej súťaţe na odpredaj prebytočného majetku 6 ks garáţí 

v objekte Chemik II., ul. Obchodná, parc. č. 523/3 

P. Tejgi, predseda výberovej komisie informoval, ţe na kúpu tejto nehnuteľnosti bola do 

stanoveného termínu doručená jedna ponuka. Uchádzač p. Miroslav Kusý splnil všetky 

podmienky vyhlásené obchodnou-verejnou súťaţou, preto komisia doporučuje MsZ odpredaj 

schváliť.  

 

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

č. 1444 druh pozemku záhrada o výmere 674 m
2
  pre Miroslava  Kusyho, Jahodná 522, 072 

22 Strážske, za cenu 730,00 EUR a náklady spojené s prevodom na základe  obchodno-

verejnej súťaže v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Strážske : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, 

Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko,  Ing. Lýdia Harmanová 

 

Čo sa týka druhej obchodnej -verejnej súťaţe, do stanoveného termínu nebola doručená ani 

jedna ponuka, preto komisia doporučuje zopakovať obchodno-verejnú súťaţ za tých istých 

podmienok. 

Informuje primátor : 

-Uvoľnenie finančných prostriedkov do 1 000 € na realizáciu spomaľovacích pásov na ulici 

Komenského – v súčasnosti prebieha výberové konanie, realizáciu vykoná MsPS. 

 

O miesto prísediacich na Okresnom súde Michalovce sa prihlásili p. Mária Sočová a p. Sofia 

Loyová. 

 

Hlasovanie za schválenie prísediacich Okresného súdu Michalovce p. Máriu Sočovú, 

Vihorlatská 626, Strážske a p. Sofiu Loyovú, Komenského 668, Strážske : 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, 

Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová 

 

V časti ukladá : 

– podať informáciu o opatreniach kontrolovaným subjektom na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrole personálnej agendy zamestnancov MsÚ – je samostatným bodom 

dnešného rokovania MsZ. 

-vykonať zmenu rozpočtu z poloţky FK 10.7.0 – EK 642026 „ na dávku v hmotnej núdzi “ 

na poloţku FK 10.7.0 – EK 633006 “ všeobecný materiál “  - je samostatným bodom 

dnešného rokovania MsZ. 

V časti ţiada primátora mesta : 

-zvolať pracovné stretnutie poslancov MsZ a odborných pracovníkov MsÚ za účasti 

riaditeľov škôl a školských zariadení – pracovné stretnutie sa uskutočnilo. 

-zabezpečiť vrátenie krojov z obce Niţný Hrabovec – kroje boli vrátené. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

V uznesení č. 177/2010 zo dňa 01.07.2010 v časti ţiada primátora mesta informovať MsZ o 

prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zo záverov správ hlavného kontrolóra o 

kontrole č. 5, 6, 7 a 10/2010 : 

Primátor podrobne informoval o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zo záverov 

správ hlavného kontrolóra o kontrole č. 5, 6, 7 a 10/2010 . 

MsZ zobralo túto informáciu na vedomie. 

 

Pripomienka Mgr. Hajdučka: 

– poškodené a špinavé detské ihrisko, fajčenie mládeţe na detskom ihrisku, zničené lavičky 

– po dnešnej kontrole je detské ihrisko pomerne v dobrom stave a je tam poriadok. 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej : 

– na autobusovej zastávke opraviť drevené lavičky.  

Ing. Makara – v priebehu budúceho týţdňa sa zrealizuje oprava týchto lavičiek. 

Pripomienka p. Juhásovej : 
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 – terasa pri pekárni je zdemolovaná, hrozí nebezpečenstvo úrazu, vyzvať nájomníka na jej 

odstránenie - majiteľ bol písomne upozornený. 

Pripomienka Mgr. Babjakovej : 

 – pri vstupe do ZŠ je vyschnutá breza, je potrebné ju odstrániť – je to uţ vybavené. 

Pripomienka Ing. Venglarčíkovej: 

– neznesiteľný zápach po meste, do budúcnosti dohodnúť stretnutie a jednať s Roľníckym 

druţstvom Voľa – jednal som s predsedom, majú povolenie, ale problém bol s predpoveďou 

počasia. 

Pripomienky Ing. Dvorščáka : 

– na autobusovej zastávke nie sú doteraz odstránené zvyšky plagátov.  

p. Šuľak – je problém z ich odstránením zo stien z dôvodu  pouţitých silných lepidiel, ktoré 

zabraňujú odstráneniu plagátov. 

-na ul. Za záhradami nie je doteraz odstránená hrdzavá dopravná značka, je to min. polročná 

záleţitosť – k dnešnému dňu bola odstránená. 

Riešenie pripomienok zobralo MsZ na vedomie. 

 

O slovo sa prihlásil Ing. Kačur, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna 

Babjaková, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan 

Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová 

 

Vo svojom vystúpení ţiadal primátora mesta o odpoveď na otázku, ktorú mu poloţil 

na predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Zároveň ţiadal odpoveď, prečo nebola zverejnená 

príloha k zápisnici, ktorú predloţil v písomnej forme. Poukázal na to, ţe za 23 rokov nezaţil, 

aby bol bod diskusia zrušený,  tak ako to navrhoval p. Tejgi. Majú tam prístup aj občania ? 

p. Tejgi – diskusia nebola zrušená, prerokovanie tohto bodu bolo presunuté do inej 

miestnosti. 

Primátor – ak sú to otázky priamo na primátora mesta, primátor má stránkové dni, kde sa 

môţe občan informovať. Pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy, je to záleţitosť 

zamestnávateľa, ak zamestnanec nie je spokojný, odvolacím orgánom je súd a nie MsZ. 

Zapisovateľka nie je povinná zapísať úplný text, len to čo zaznamená. 

 

O slovo sa prihlásil p. Konečný, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 
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Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna 

Babjaková, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan 

Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová 

 

P. Konečný konštatoval, ţe nie je si vedomý tohto, aby bol na prerokovanie bodu diskusia 

pozvaný do inej miestnosti. 

Ing. Harmanová poukázala na to, ţe Ing. Kačur má pravdu, ţe diskusia má byť verejná, 

prístupná kaţdému občanovi mesta. 

P. Konečný – bol som poţiadaný, aby som sa spýtal, v akom štádiu je vyšetrovanie 

autonehody p. primátora, týka sa to nielen jeho, ale aj občanov mesta. 

Primátor – táto záleţitosť je v štádiu vyšetrovania príslušných orgánov PZ, v kaţdom prípade 

mestu nevznikne ţiadna škoda, pretoţe náklady na opravu vozidla uhradím zo svojho, bez 

ohľadu na výsledky vyšetrovania, podriadim sa rozhodnutiu orgánom PZ. 

 

K bodu č. 6 :Rozbor hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske od 

01.01.2010 do  30.09.2010 a čerpanie príspevku Mestského podniku služieb mesta 

Strážske do 30.09.2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Makara , riaditeľ MsPS podrobne 

informoval o tomto materiáli. 

Primátor doplnil informáciu o mestskom rozhlase. Informoval, ţe mestu boli z Ministerstva 

financií pridelené finančné prostriedky vo výške cca 500 tis. Sk, ktoré sa pouţili na zakúpenie 

novej ústredne bezdrôtového rozhlasu. Taktieţ sa museli pouţiť aj finančné prostriedky z 

údrţby na zrealizovanie bezdrôtového rozhlasu v niektorých častiach mesta. 

PhDr. Bušaničová –v tomto rozbore sú chyby, ktoré sa týkajú rozpočtu, výkaz ziskov a strát 

je v rozpore s príspevkom MsPS, ktorý bol poskytnutý z mesta. 

Ing. Marko – zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevkových 

organizácii vyplýva povinnosť predloţiť tento rozbor, ktorý potvrdzuje, ţe MsPS nemá stratu 

a vykazuje zisk. 

Rozbor hospodárenia Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske od 01.01.2010 do  

30.09.2010 a čerpanie príspevku Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske do        

30.09.2010 zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 7 : Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 

2009/2010 

Dôvodovú správu mali poslanci k dispozícii doma a správy škôl a školských zariadení sú 

k nahliadnutiu na sekretariáte MsÚ. 

 

PhDr. Bušaničová – keďţe tieto správy sú rozsiahle, potrebujeme k nim aj komentár. 

Bc. Jurečková informovala, ţe tieto správy obsahujú všetky náleţitosti, ktoré majú na základe 

vyhlášky obsahovať, riaditelia sú povinní zverejniť svoje hodnotiace správy. 

 

Hlasovanie za schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 

v školskom roku 2009/2010 : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, Ján 

Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

K bodu č. 8: Návrh na II. zmenu rozpočtu roku 2010 mesta Strážske 

 

O písomnom materiáli, ktorý mali poslanci k dispozícii doma podrobne informovala 

spracovateľka Ing. Lecáková. 

 

Primátor podrobne informoval o projekte oplotenie parku,  aké bolo skutočné čerpanie 

projektovaných nákladov, ktoré vďaka jeho aktivitám v tomto prípade sú oveľa niţšie ako 

boli projektované.  

 

O slovo poţiadal riaditeľ ZŠ Mgr. Polák, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna 

Babjaková, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan 

Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová 

 

Mgr. Polák prejavil obavy, ţe nebude mať dostatočné finančné prostriedky pre školskú 

druţinu do konca tohto roka.  

Po vzájomnej diskusii s Ing. Lecákovou tento problém bol vysvetlený a tým aj vyriešený. 
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Primátor informoval o tom, ţe vláda schválila  ako čiastočnú kompenzáciu pre mestá a obce 

za predchádzajúci výpadok podielových daní. 

 

Hlasovanie za schválenie II. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 / 2010 :  

Povolené prekročenie výdavkov o 104 729,73 € pri dosiahnutí vyšších príjmov o 104 729,73 € 

a výdavkov v zmysle predloženého návrhu. 

 

Príjmy :  

Bežný rozpočet     2 551 954,66 € 

Kapitálový rozpočet        666 097,00 € 

Finančné operácie       398 978,64 € 

Príjmová časť po zmene vo výške   3 617 030,30 € 

 

Výdavky : 

Bežný rozpočet     2 645 760,30 € 

Kapitálový rozpočet        884 211,00 € 

Finančné operácie           87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške   3 617 030,30 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 3 617 030,30 €. 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, 

Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová 

 

K bodu č. 9:Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miestnej dane za 

psa 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma a komentár k nemu poskytol Ing. Marko. 

Primátor vysvetlil niektoré časti tohto materiálu. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole miestnej dane za psa zobralo MsZ na 

vedomie. 

 

K bodu č. 10:Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti 

vnútorných smerníc MsÚ 
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K písomnému materiálu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma poskytol komentár Ing. 

Marko. 

PhDr. Bušaničová – kto je zodpovedný za archív a registratúru. 

Primátor – v predchádzajúcom období boli na školení 3 pracovníci MsÚ, registratúrny plán je 

schválený, správcu registratúry zatiaľ nemáme, budeme mať pracovníka na absolventskú 

prax, ktorý nám môţe v tomto pomôcť. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole aktuálnosti vnútorných smerníc MsÚ 

zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 11: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zmlúv 

uzatvorených mestom v roku 2009 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma a podrobný komentár k nemu poskytol Ing. 

Marko. 

Primátor zdôvodnil nedostatky niektorých zmlúv, na ktoré poukázal hlavný kontrolór  

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole zmlúv uzatvorených mestom v roku 

2009 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 12 :Informácia o opatreniach prijatých kontrolovaným subjektom na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole personálnej agendy zamestnancov MsÚ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Túto informáciu o opatreniach prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrole personálnej agendy zamestnancov MsÚ MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 13: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informuje p. Šuľak 

P. Bočková predloţila Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

za I. polrok 2010.  

Komisia správu prerokovala a upozorňuje ţe: 

1. Z celkového mnoţstva komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi bolo 

v bytových domoch na Laboreckej ulici vyprodukované 50,14 t; t.j. 11,55%; 

prepočítané na jedného obyvateľa 418 kg/osoba/polrok, čo je takmer 5x viac ako 

u ostatných obyvateľov v meste, kde je produkcia 87,6 kg/osoba/polrok. 

2. Pri čistení zberných miest biologicky rozloţiteľného odpadu v júni t.r. bolo 
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vytriedených 31,98 t iného ako biologicky rozloţiteľného odpadu, ktorý bol vyvezený 

na skládku Pláne. 

3. Nárast mnoţstva odpadu z mechanického spracovania odpadov, t.j. odpad ručne 

vytriedený na stredisku separovaného zberu bol spôsobený čistením a prípravou haly na 

rekonštrukciu. 

4. V porovnaní s I. polrokom 2009 bolo za I. polrok 2010 na skládku Pláne celkom 

vyvezených o 245,87 t odpadu viac, čo je nárast o takmer 38%. 

Komisia po prerokovaní zobrala správu na vedomie.  

Doporučuje sústrediť viac pozornosti: 

- na pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov na separovaný zber odpadov, aby ich 

preplnenie neodrádzalo občanov od separovania,  

- na nakladanie s BRKO  - vytvoriť podmienky, zaviesť systém, účinne kontrolovať 

jeho dodrţiavanie a postihovať tých, ktorí systém nedodrţiavajú. 

 

Návrh rozpočtu na roky 20100 aţ 2013 predloţila p. Bočková 

Komisia po prerokovaní doporučuje mestskému zastupiteľstvu predloţený rozpočet schváliť.  

Informáciu o sťaţnosti Bytového spoločenstva ŠTVORBYT na hluk, ktorý sa hlavne v piatok  

od skorých večerných hodín do neskorého sobotného rána ozýva z krytu CO. Sťaţnosť 

podpísalo 30 občanov mesta. 

Komisia po diskusii konštatuje: 

- je to sťaţnosť mnohých občanov mesta  - nielen spoločenstva Štvorbyt, sťaţujú sa tieţ 

občania z obytných domov na ulici Vihorlatskej, Mierovej a tieţ občania z domu 

sociálnych sluţieb, 

- diskotéky, ktoré sú organizované v kryte CO (a tieţ na terase u p. Sidorovej) neslúţia 

občanom mesta ale zhromaţďujú sa tu obyvatelia okolitých obcí, 

- zdrojom hluku sú aj sprievodné javy diskoték – zhromaţďovanie pred a po diskotéke, 

kde meranie hluku neprichádza do úvahy, 

- diskotéky sú nielen zdrojom hluku – ich účastníci spôsobujú neporiadok na 

chodníkoch a mestských priestoroch, ničia majetok mesta 

Komisia doporučuje: 

- kontrolu podnikov prevádzkujúcich diskotéky zamerať aj na kontrolu „prevádzkových 

poriadkov“, ktoré musia podniky mať, a v ktorých je uvedený aj počet miest 

v prevádzke, 

- pri porušení prevádzkového poriadku upozorniť majiteľa a pri opakovaní porušenia 

ďalšie diskotéky nepovoliť, 

- vo VZN ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste, prípadne stanoviť podmienky ich 

vykonávania.(právny názor právnika Kancelárie verejného ochrancu práv)  

      

Komisia v rámci agendy v oblasti ŢP berie na vedomie informáciu: 
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- o konaní MŢP SR, na ktorom bol určený rozsah hodnotenia pre stavbu „I/18 a I/74 

„Lipníky- Ubľa, preloţka cesty“, 

- postupe pri riešení sťaţnosti na hlučnosť prevodovky výťahu, 

- o rozhodnutí ObÚ ŢP Michalovce vo veci zmeny povolenia na vypúšťanie skleníkových 

plynov pre TP 2, s.r.o. Stráţske, 

- o zaslaných výzvach na odstránenie nedostatkov pre RD Voľa, STEELINVEST, s.r.o. 

Košice, BELARIA, s.r.o. Prešov, 

- o konaní vo veci súhlasu na dočasné uţívanie stavby „Likvidácia emisií“ pre spoločnosť 

Chemko, a.s. Slovakia, 

- o zmene integrovaného povolenia pre skládku Pláne, ktorou bola povolená stavba 

„Uzavretie a rekultivácia skládky Hôrky - Pláne, I. etapa“, 

- o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Pentol, zmena spočíva v predĺţení 

termínu nakladania s nebezpečnými odpadmi, 

- o vydaných súhlasoch na povolenie stavby MZZO pre Regena ES, s.r.o. Stráţske a SVB 

Zafír Stráţske – kotly s palivom zemný plyn, 

- o priebehu konania vo veci výrubu náletových drevín a kríkov pre TSR, s.r.o. Bratislava – 

príprava staveniska na stavbu skladu ţelezného šrotu, 

- o zaslanom záverečnom stanovisku MP, ŢP a RR SR k správe o hodnotení stavby 

„Vedenie 2 x 400kW V. Kapušany – Voľa - Lemešany“. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Venglarčíková 

Komisia vzala na vedomie informáciu o plnení úloh z predošlého zasadnutia komisie. Úlohy 

boli splnené.  

Komisia po prerokovaní ţiadosti p. Vladislava Šula, Kasárenská 738, Stráţske ohľadne 

odkúpenia pozemku na novovytvorených parcelách C-KN 545/25 a 545/26 pri jeho 

stavebnom pozemku, na ktorom má vybudovaný rodinný dom, nedoporučuje v súčasnej dobe 

odpredaj, nakoľko to nedovoľuje platný územný plán. Predmetné pozemky sú súčasťou 

ďalšieho samostatného stavebného pozemku.  

Komisia prerokovala projektovú dokumentáciu na spomaľovacie pruhy na ul. Okruţnej 

a Komenského. Doporučuje realizáciu spomaľovacích pruhov firmou, ktorá bude vybratá vo 

výberovom konaní s ponukou najniţšej ceny.     

Ing. Rohaľ informoval komisiu o realizácií oplotenia v parku. Úsek od amfiteátra ku bráne, 

dočasné oplotenie a oplotenie areálu reštaurácie je ukončené a odovzdané MsPS Stráţske.   

 

Komisii boli predloţené cenové ponuky na výmenu vchodových dverí v súlade s projektovou 

dokumentáciou vypracovanou firmou LINEA Michalovce v prenajatom priestore Broadway 

klub Kamilom Hajdučkom, , Jahodná 518, Stráţske. 

Najniţšia ponuka bola od firmy ISTVEST s.r.o. Zbudza v sume  4 399,43 EUR s DPH, ktorú 

komisia doporučuje MsZ schváliť na zápočet. Firma  EUROCEMENT s r.o. Michalovce 

podala ponuku v sume 6 138,74 EUR. s DPH. Firma Vladimír Dzurko, Stráţske podala 
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ponuku v sume 6 202,03 EUR s DPH. 

 

Hlasovanie za schválenie žiadosti o  zápočet oprávnených nákladov vynaložených na výmenu 

vchodových dverí  na prenajatom objekte Broadway klub Strážske, pre nájomníka  Kamil 

Hajdučko, Jahodná 518, vo výške 4 399,43EUR s DPH, v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta ( § 20) : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková,  

MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Lýdia Harmanová, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Na náklade písomného oznámenia investora, komisia bola informovaná o začatí prác na 

investícií „Malá vodná elektráreň“ pri Laborci. 

Komisia prerokovala ţiadosť Ing. Eugena Kovaľa, Stráţske o zápočet nákladov na výmenu 

okien v objekte „Pohostinstvo na futbalovom štadióne“. Oznámením č. D2010/1407/262 

z 8.7.2010 Mesto Stráţske dalo súhlas na stavebné úpravy vrátane výmeny okien na 

predmetnom objekte na vlastné náklady.    

        Komisia doporučuje, aby ţiadosť prerokovala komisia obchodno-podnikateľská 

a zaujala stanovisko v nadväznosti na nájomnú zmluvu a záväzky z nej vyplývajúce.  

 

Obchodno – podnikateľská komisia – informuje p. Tejgi 

 

Ţiadosť o zápočet nákladov na výmenu okien v objekte Pohostinstvo na futbalovom štadióne 

pre Ing.  Eugena Kovaľa, Komenského 669, Stráţske . P. Tejgi citoval časti nájomnej zmluvy 

na tento objekt, kde sa Ing. Kovaľ zaväzuje tieto stavebné úpravy bude financovať na vlastné 

náklady. Preto nedoporučujem túto ţiadosť schváliť. 

 

Hlasovanie o schválenie zápočtu nákladov na výmenu okien v objekte Pohostinstvo na 

futbalovom štadióne pre Ing.  Eugena Kovaľa, Komenského 669, Strážske  z dôvodu rozporu 

s podmienkami zmluvy č. 285/09 čl. VII. 

Za : Ing. Lýdia Harmanová,  

Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, 

Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko 

Týmto hlasovaním ţiadosť nebola schválená. 
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Ţiadosť o rozšírenie prenájmu súčasného Broadway clubu o podlahovú plochu o výmere  

34 m² ( časť chodby objektu Kino Stráţske ) pre Mgr. Kamila Hajdučka, Jahodná 518, 

Stráţske : 

 

Hlasovanie za schválenie rozšírenia prenájmu súčasného Broadway clubu o podlahovú 

plochu o výmere 34 m² ( časť chodby objektu Kino Strážske ) pre Mgr. Kamila Hajdučka, 

Jahodná 518, Strážske : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková,  

MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil 

Hajdučko,  Magdaléna Juhásová, Proti : Ing. Lýdia Harmanová, Neprítomný : Ing. Dušan 

Cacara 

 

K bodu č. 14 :Interpelácie poslancov  

 

Mgr. Babjaková poďakovala členom Redakčnej rady za spoluprácu počas celého funkčného 

obdobia. 

-doporučujem umiestniť dopravnú značku zákaz vjazdu do areálu ZŠ, pretoţe je tam veľmi 

úzka príjazdová cesta a dodrţiavanie tohto zákazu kontrolovať aspoň pred začiatkom 

vyučovania MsP. 

MUDr. Jurečková informovala o tom, ţe v ankete o strom roka 2010 bol zaradený aj strom 

z nášho parku, ktorý sa umiestnil na 10. mieste. Je potrebné v budúcnosti viac spropagovať 

túto akciu. 

PhDr. Bušaničová – výsadba nových stromčekov a kríkov na starom sídlisku je podľa môjho 

názoru veľmi nevhodná a chaotická, neviem, kto riadil túto výsadbu. 

- za MsPS je skládka biologického odpadu, akým spôsobom sa bude likvidovať. 

p. Šuľak– výsadbu riadil odborník, niektoré veľké stromy sa budú postupne odstraňovať. 

-ide o normálny spôsob kompostovania odpadu, ale potrebujeme stroj, ktorý to vie spracovať. 

Jednáme s p. riaditeľom o jeho zabezpečení. 

p. Tejgi – dopravné značky, ktoré zakazujú vjazd na ul. Komenského je potrebné zrušiť, 

pretoţe nie sú dodrţiavané. 

Primátor upozornil poslancov, keď má niekto niečo, o čom je potrebné hlasovať, nech to 

povie teraz, aby sa uţ počas večere týmto nezaoberalo. 
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O slovo sa prihlásil Ing. Kačur, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná  : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Ing. Kačur vo svojom vystúpení poukázal na to, ţe nebol pozývaný na zasadnutia Redakčnej 

rady. Mgr. Babjaková, predsedkyňa Redakčnej rady sa mu ospravedlnila a vysvetlila 

okolnosti, prečo nebol pozývaný na zasadnutia. 

Primátor – nie je to záleţitosť zasadnutia MsZ, ale súkromná záleţitosť medzi členmi 

Redakčnej rady. 

Ing. Kačur – je Redakčná rada súkromná záleţitosť, p. primátor ? 

Primátor – ešte raz pripomínam, ţe je tu predsedkyňa Redakčnej rady, s ktorou je potrebné 

túto záleţitosť riešiť. Zároveň pozval poslancov a všetkých prítomných zamestnancov na 

večeru ako aj na tradičný Beh oslobodenia mesta Stráţske, ktorý sa bude konať 07.11.2010. 

 

K bodu č. 15: Diskusia 

 

Primátor pred večerou poďakoval všetkým poslancom za ich prácu počas celého funkčného 

obdobia a poprial im veľa úspechov v ďalšom období. 

PhDr. Bušaničová predloţila návrh na schválenie odmien pre poslancov, hlavného kontrolóra 

a primátora za rok 2010. 

Hlasovanie : 

V súlade s § 18 c ods. 5 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Strážske vo výške 400 € za kvalitné 

vykonávanie kontrolnej činnosti : 

 

V súlade s § 5 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a predpisov odmenu primátorovi 

mesta vo výške 6,2 % súčtu platov za rok 2010 ( 2 000 € ): 

 

V súlade s § 25 ods. 9 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov a zásadami odmeňovania poslancov MsZ v Strážskom odmenu poslancom MsZ 

vo výške 300 € za aktívny prístup pri riešení problémov mesta Strážske za rok 2010 : 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomná  : Ing. Lýdia Harmanová 

 

Primátor predloţil návrh na odmenu pre zástupkyňu primátora. 

Hlasovanie : 

V súlade s § 25 ods. 9 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov a zásadami odmeňovania poslancov MsZ v Strážskom odmenu zástupkyni 

primátora mesta vo výške 50 % mesačného platu primátora ( 1345,68 € ) za aktívny prístup 

pri riešení aktuálnych problémov mesta Strážske za rok 2010 : 

Za : Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Anna Babjaková, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak, Ján Tejgi, Mgr. Kamil Hajdučko, Zdržal sa : 

Ing. Jozef Dvorščák, PhDr. Liduška Bušaničová,  Neprítomná  : Ing. Lýdia Harmanová 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  17 9/ 2 0 1 0 

 

 

Záver rokovania vykonal primátor, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie o 17,45 

hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:      MUDr. Dana Jurečková    Ján Tejgi   


