
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 03. februára 2011 

 

 

 

Prítomní:   PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef 

Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  MUDr. 

Dana Jurečková, Martin Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Ing. Ľubomír  Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Návrhová komisia:  PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

Hlasovanie: Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva  

Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková 

 

Hlasovanie: Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva  

Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

      

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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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.    Návrh VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác 

7.    Návrh VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán  

       záchranných prác 

8.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Stráţske   

9.    Vyhodnotenie preventívnych protipoţiarnych kontrol za rok 2010 

10.  Plán preventívnych protipoţiarnych kontrol na rok 2011 

11.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za rok 2010 

12.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok  

       2011 

13.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2009 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole uchovávania a ochrany účtovnej  

       dokumentácie na MsÚ na v súlade s ustanovením § 35 Zákona č. 431/2002 Z. z. o  

       účtovníctve 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole čerpania výdavkov z rozpočtu  

       mesta prostredníctvom pokladne MsÚ za 1. polrok 2010 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných  

       mimo pracovného pomeru 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o následnej finančnej kontrole v CVČ Dúha 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole čerpania výdavkov z rozpočtu  

       mesta prostredníctvom beţného účtu za I. polrok 2010 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole plnenia príjmovej časti rozpočtu  

       mesta v poloţke 133 013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2010 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole vybavovania sťaţností za rok  

       2010 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole dodrţiavania Zákona č. 211/2000  

       Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

22.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrolnej činnosti za rok 2010 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia 

25.  Záver                                                               
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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.  

 

Primátor navrhol zmenu programu a to vynechať bod č. 8 Návrh Dodatku č. 1 k VZN 

 č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a ţiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta Stráţske a bod č. 13 Návrh textu do kroniky mesta za rok 2009 

s tým, aby tieto materiály boli prejednané aj na komisiách, ktorých zloţenie bude schválené 

na dnešnom zasadnutí.   

 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenou : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z uznesenia č. 180/2010 zo dňa 16.12.2010 – predloţiť predsedom komisií na 

najbliţšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov komisií mestského 

zastupiteľstva a predsedovi redakčnej rady členov redakčnej rady. Úloha bola splnená, z čoho 

vyplýva nasledovný návrh na zloţenie jednotlivých komisií. 

 

MsZ volí zapisovateľa a členov : 

 

a ) Komisie výstavby, územného plánu a správy infraštruktúry 

Zapisovateľ : p. Michal Zásadný 

Člen – Ing. Ladislav  Dunaj 

Člen – Ján Ilčišin 

Člen – Ing. Miloš Kiţík 

Člen – Ing. Ľuboš Lendáč 

Člen – Ing. Anton Vaľko 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       
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      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

      Neprítomný : Ing. Ľubomír  Vaľko 

 

b ) Komisie ochrany a tvorby ţivotného prostredia 

Zapisovateľ : p. Marta Bočková 

Člen – Ing. Ladislav Búci 

Člen – Marianna Fischerová 

Člen – Igor Kneţo 

Člen – Jozef Torok 

Člen – Daniel Puky  

Člen – Jozef Meňovčík, st. 

Člen - Mgr. Svetlana Murínová 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

      Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

c ) Komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej činnosti 

Zapisovateľ : Ing. Emília Kmecová 

Zapisovateľ : Mgr. Zuzana Voľanská 

Člen – Miroslav Kusý  

Člen – Marek Michlovič 

Člen – Zlatuša Ciganocová 

Člen - Ing. Peter Mulík 

Člen – Danka Baánová 

Člen - Ing. Ján Fedorišin 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková,  

      Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 
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d ) Komisie kultúry, školstva a mládeţe  

Zapisovateľ :  PhDr. Daniela Sabadošová 

Zapisovateľ: Bc. Alena Jurečková 

Člen – Mgr. Eva Matuchová 

Člen – Mgr. Marianna Plitková 

Člen – Alica Fedáková 

Člen – PaedDr. Jana Dzurillová 

Člen – Boţena Apjarová 

Člen – Jarmila Daubnerová 

Člen – Ing. Bc. Beáta Kuţmová 

Člen – Peter Kičinka 

Člen – Matúš Meňovčík, ml. 

Člen – Eva Vaľková 

Člen – Irena Miklošová 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

      Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

e ) Komisie športovej 

Zapisovateľ : PhDr. Daniela Sabadošová 

Člen – Monika Marcinová 

Člen – Jozef Meňovčík, ml. 

Člen – Vladimír Škurka 

Člen – Ľubomír Ihnát 

Člen - Marián Gadţo 

Člen - Vladislav Lipovský 

Člen – Ing. Milan Varšo 

Člen – Igor Michlovič 

Člen -  Mgr. Kamil Hajdučko 

Člen – Viktor Smoľák 
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Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

f ) Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 

Zapisovateľ : Mgr. Zuzana Voľanská 

Člen – Bc. Alena Jurečková 

Člen – Amália Mochťáková 

Člen – Bc. Beáta Danková 

Člen – Magdaléna Juhásová 

Člen – PhDr. Mária Sabová 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

g ) Redakčnej rady 

Zapisovateľ : Mgr. Marta Kordeľová 

Člen – Gabriela Grmolcová 

Člen –  Ing. Eva Búciová 

Člen – Peter Kičinka 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

h ) Finančná komisia 

Zapisovateľ:  Ing. Mária Lecáková 

Člen – Vladislav Šul 

Člen – PaedDr. Iveta Grigeľová 

Člen – Štefan Olšav 

Člen – Bc. Alena Jurečková 

Člen – Ing. Ľubomír Vaľko 
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Člen – František Repovský 

Člen – Ján Mihaľo 

Člen – Ing. Milan Varšo 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

i ) Vyraďovacia komisia 

Zapisovateľ : Ing. Emília Kmecová 

Člen – Ţelmíra Bojková 

Člen – Martin Šuľak 

Člen – Mgr. Eva Lacová 

Člen – Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

      Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,       

      Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Hlasovanie za úlohu predsedovi Komisie legislatívnej a ochrany  verejného poriadku 

predložiť na najbližšie riadne zasadnutie MsZ členov komisie : 

T : v texte    Z : v texte 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil    

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

 Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Informuje primátor - v uznesení č. 176/2010 bol bod G ) poveruje primátora mesta rokovať 

o zníţení zmluvnej ceny za poskytovanie sluţieb v oblasti ochrany pred poţiarmi so 

spoločnosťou Prvá hasičská a.s. Stráţske. Rokovanie bolo vykonané, cena ostáva pôvodná, 

navýšená o 1% DPH. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok za zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

 - pripomienka Mgr. Babjakovej – 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. 

P. Šuľak – keďţe aj na iných miestach mesta nie sú dopravné značky v poriadku, v najbliţšej 

dobe to bude zmapované avšetky potrebné značky budú naraz doplnené, resp. vymenené. 

 

MsZ zobralo riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 :Návrh VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodné slovo mala p. Bočková, 

spracovateľka tohto materiálu. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác :  

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 7:Návrh VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový 

plán záchranných prác 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma a informovala o ňom p. Bočková. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 2 /2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový 

plán záchranných prác  :  

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 9, 10 :Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2010 a 

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2011 

 

Úvodné slovo k materiálom, ktoré mali poslanci k dispozícii doma, mala p. Bočková. 
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Hlasovanie za schválenie vyhodnotenia preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2010 a 

Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2011 : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 11:Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za 

rok 2010 

 

K tejto správe za rok 2010 poskytla podrobné informácie p. Bočková, spracovateľka tohto 

materiálu. Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

MUDr. Jurečková – v čom sú rezervy, ţe podiel vyseparovaného odpadu je dosť nízky ? 

p. Bočková – najväčší problém je v tom, ţe nie všetci občania k tomu pristupujú zodpovedne 

aj napriek tomu, ţe poplatok za komunálny odpad je v našom meste veľmi nízky. 

p. Šuľak doplnil vyjadrenie p. Bočkovej o ďalšie aktuálne problémy pri práci s komunálnym 

odpadom. 

MUDr. Jurečková – je potrebné zvýšiť propagáciu ohľadom tejto problematiky, napr. 

v novinách Naše mesto, prípadne pri nejakých mestských akciách. 

p. Bočková – v kaţdom čísle novín Naše mesto sa týmto zaoberáme, zdá sa nám, či to uţ 

nepreháňame. Tento mesiac sme za tým účelom zhotovili a umiestnili letáky v kaţdom 

bytovom dome a na iných frekventovaných miestach. 

Ing. Venglarčíková – propagácie nikdy nie je dosť, navrhujem napr. počas jarmoku vytvoriť 

propagačné miesto, kde by mohli byť občania mesta znovu rôznou formou upozorňovaní na 

túto problematiku. 

p. Bočková – pravidelne aktualizujem tabuľu na OD Laborec, web. stránku mesta a úradnú 

tabuľu v budove MsÚ. 

 

Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok  2010 zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 12:Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na I. polrok 2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma a informoval o ňom primátor.  

MsZ ho zobralo na vedomie bez pripomienok. 
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K bodu č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 :   

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania a ochrany účtovnej 

dokumentácie na MsÚ na v súlade s ustanovením § 35 Zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole čerpania výdavkov z rozpočtu  

mesta prostredníctvom pokladne MsÚ za 1. polrok 2010, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných  

mimo pracovného pomeru, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v CVČ 

Dúha, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole čerpania výdavkov z rozpočtu  

mesta prostredníctvom bežného účtu za I. polrok 2010, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia príjmovej časti rozpočtu  

mesta v položke 133 013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2010, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností za rok  

2010, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania Zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O týchto správach informoval hlavný 

kontrolór mesta Ing. Marko. 

PhDr. Bušaničová – je to stále opakujúce sa porušenie zákonov, veľmi závaţné nedostatky. 

Porušiť zákon o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní atď. má nedozerné 

dôsledky vo všetkých organizáciách a tu sa nič nedeje.Robiť takéto finančné transakcie cez 

pokladňu vo výške 5 176 € je absurdné a nemysliteľné, dnes, keď sa všetky finančné prevody 

vykonávajú bezhotovostne prevodom cez účet. A ţe nie sú zúčtované načas, to uţ je nonsens, 

nedodrţuje sa zákon o finančnej kontrole, je to chaos a totálny bordel. Za to je niekto 

zodpovedný aj platený. Musí existovať vnútorná smernica, ktorá sa musí dodrţiavať. Je to uţ 

na primátorovi ako sa to bude riešiť.  

Ing. Venglarčíková – tieto kontroly sú za minulý rok, keď bol vykonaný audit, neboli zistené 

tieto nedostatky, alebo sa opakujú ? 

Ing. Lecáková – audit nebol na tieto záleţitosti zameraný, existuje vnútorná smernica, len ju 

treba dodrţiavať. V poslednom období sa situácia aj v tomto zlepšila, ţiadna operácia 

z pokladne nepôjde bez môjho podpisu. 

Ing. Vaľko – pokladám to za systémové chyby, navrhujem zvýšiť počet kontrol hlavným 

kontrolórom, ale aj opakovať kontroly. 

Ing. Marko – na základe zistených závaţných nedostatkov dávam do plánu kontrolnej 
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činnosti tzv. následné kontroly, ktoré sú zamerané na účinnosť opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Niektoré nedostatky boli odstraňované uţ aj počas kontroly. 

Ing. Cacara – tak, ako to bolo uţ spomenuté, sú to systémové chyby, chyby systému, ktorý 

nefunguje, alebo funguje veľmi zle. Doporučujem počkať, aké opatrenia na odstránenie 

nedostatkov príjme mesto a potom môţeme navrhnúť ďalší postup.  

 

MsZ správy hlavného kontrolóra zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 23: Interpelácie poslancov 

 

MUDr. Jurečková : 

– navrhujem pre finančnú a obchodno-podnikateľskú komisiu stanoviť pevnú výšku sumy, 

ktorú by mohlo mesto odpustiť podnikateľským subjektom z nájmu. 

p. Juhásová : 

 – je moţné zverejniť zoznam neplatičov dane za psa na web. stránke mesta, 

- pri autobusovej zastávke, či by nemal byť umiestnený zákaz predbiehania, 

- kedy sa začne výroba v Minioceliarni, keďţe uţ boli prijatí viacerí pracovníci. 

Ing. Venglarčíková: 

– uţ na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo na pripomienku ohľadom zlého stavu 

autobusových zastávok v meste odpovedané, ţe budú riešené z finančných prostriedkov MAS 

Duša. Keďţe doteraz sa nič s tým neurobilo, mali by sme vyuţiť zastúpenie nášho poslanca 

Ing. Vaľka v správnej rade tejto organizácie. 

Ing. Vaľko – má sa to riešiť komplexne, avšak zatiaľ neviem v akom termíne.  

Ing. Venglarčíková: 

– na ul. Mierovej sú zaplavované chodníky a záhradky pri väčšom nápore vody. 

p. Šuľak – tento problém je známy, pracovníci MsPS podľa potreby čistia zberače 

kanalizačného odpadu. Na odstránenie tohto problému je potrebné vyzvať VVS, a.s., ktorej 

kanalizácia patrí, aby to dala do poriadku. 

Primátor –pokiaľ sa jedná o zabezpečenie nových autobusových zastávok, nemali by sme sa 

spoliehať na MAS Dušu, ale riešiť to z vlastných prostriedkov a zohľadniť to pri tvorbe 

a odsúhlasení rozpočtu mesta na rok 2011. 

p. Knap: 

– terajší nájomca kolkárne nezabezpečuje podmienky pre vyuţívanie kolkárne pre kolkársky 

oddiel v zmysle platnej nájomnej zmluvy. Je tam veľmi chladno, takţe sa v tomto období 

nedá prevádzkovať. 

- kto rozhodol umiestniť spomaľovače na ul. Okruţnej v takom prevedení ako je to teraz, 

pretoţe jeden z nich je na mieste, kde je výjazd z dvora rodinného domu, doporučujem ho 

presunúť. 
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- na kriţovatke pri kostole je veľa dopravných nehôd, riešením by bol kruhový objazd, takisto 

premávka v meste je veľmi zhustená, hovorilo sa o preloţke cesty smerom od Humenného 

v súvislosti s výstavbou Minioceliarne, je to hudba budúcnosti. 

- prebehla obchodná verejná súťaţ na odpredaj 6 ks garáţí, neprihlásil sa ţiadny záujemca, 

preto komisia navrhuje zopakovať túto súťaţ so zníţenou cenou. 

Primátor – jednal som s nájomníkom kolkárne p. Šejirmanom, zistil som, ţe kúrenie 

v kolkárni je nevhodne riešené, je umiestnené pod stropom. Na základe tejto pripomienky 

budem s ním znovu jednať, pripravíme písomné podklady a doporučujem, aby bol pozvaný 

na zasadnutie komisie. 

p. Roman – retardéry boli umiestnené na základe projektu vypracovaného projektantkou, 

realizovali ich pracovníci MsPS, nie je problém ich presunúť.  

Primátor – zvýšená intenzita osvetlenia prechodov pre chodcov by mala aspoň čiastočne 

pomôcť pri zvýšení bezpečnosti. Čo sa týka realizácie kruhového objazdu, mesto nemôţe 

tento zhotoviť, pretoţe sa nejedná o majetok mesta, preto môţeme len ţiadať Krajský úrad 

pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o schválenie jeho vybudovania. V pondelok 

zasadá správna rada MAS Duša spolu s predstaviteľmi SSM, a.s., kde hlavným bodom bude 

riešenie cestnej dopravy. 

Ing. Dvorščák : 

 – je zaplavený chodník pred budovou COOP Jednoty, pri väčších daţďoch nie je moţné tam 

prejsť. 

p. Šuľak – táto situácia vznikla, keď bol dávaný nový asfalt pred budovou. Objavili sme tam 

kanálovú spúšť, o ktorej sme nevedeli, voda z tohto chodníka bude odvedená do nej 

trativodom. 

Ing. Dvorščák : 

– máme 2 web stránky, z ktorých  na jednej sú min. 2 roky staré údaje, takisto aj na 

aktuálnejšej je potrebné opraviť niektoré údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. 

Keď sa ešte len rozhodovalo o výstavbe Minioceliarne, uţ vtedy sa hovorilo o preloţke cesty 

smerom od Humenného vzhľadom k zvýšenému zaťaţeniu dopravy v meste. Minioceliareň je 

uţ pomaly pred dokončením, ale zatiaľ sa v tomto smere nič neudialo. Okrem tohto, ţe 

pribudli autá z Minioceliarne, došlo aj k navýšeniu ostatnej dopravy cez mesto, takţe je 

niekedy problém dostať sa na druhú stranu cesty. 

Pokiaľ sa jedná o riešenie dopravy na kriţovatke pred kostolom kruhovým objazdom, s týmto 

problémom sme sa uţ zaoberali, keď bol primátorom p. Lipovský a následne s kaţdým 

primátorom, ktorý bol odvtedy vo funkcii. Nikdy sme nepochodili, pretoţe vţdy nás primátor 

informoval, ţe to nie je moţné, lebo v štatistikách nie je na tom úseku ţiadny smrteľný úraz. 

Smrteľné úrazy sa tu uţ stali, tak neviem, čo bude brániť tomu, aby sa toto mohlo uţ konečne 

schváliť. Pokiaľ by som mohol svojou prítomnosťou na jednaní pomôcť pri riešení tohto 

problému, ponúkam svoju účasť.  
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p. Roman vysvetlil ako je posudzovaná nehodovosť na jednotlivých úsekoch kriţovatky 

a ako je to zohľadnené pri schvaľovaní dopravného riešenia cestného úseku. 

PhDr. Bušaničová : 

 – ako sú sledované podmienky plnenia zmlúv o prenájme majetku mesta, hlavne čo sa týka 

záväzkov investovania do majetku mesta zo strany nájomníkov, či je to v súlade 

s podmienkami zmluvy a či správca majetku mesta tieto záleţitosti sleduje. 

Primátor – správca majetku tieto veci sleduje, pripravuje správu o tomto plnení. 

MUDr. Jurečková: 

– bolo by vhodné, keby sme sa zverejňovaním aktuálnych informácií na web stránke mesta 

dostali medzi popredné mestá v tejto oblasti. Je moţné zverejniť harmonogram čistenia 

kanalizácie jednotlivých častí mesta ? 

Keďţe sa blíţi jar, chcela by som apelovať na pracovníkov MsPS, ktorí zabezpečujú výsadbu 

kvetov v meste, aby bola tá výsadba pestrejšia ako doteraz. 

 

O slovo poţiadal občan p. Konečný Marián, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,   

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing.Viera Venglarčíková 

 

Vo svojom vystúpení bliţšie poukázal na problémy s prevádzkovaním kolkárne, na ktoré uţ 

upozornil poslanec Knap. Zároveň doporučil spôsob urýchleného riešenia situácie 

s vykurovaním kolkárne ako aj ďalšieho spôsobu prevádzkovania, pretoţe terajší nájomník sa 

vôbec nestará o kolkáreň. 

Ing. Cacara – je potrebné predloţiť zo strany kolkárskeho klubu písomnú poţiadavku 

o riešenie tohto problému a následne bude prejednaná na komisii. 

 

K bodu č. 24:Diskusia 

 

Informuje primátor – vzhľadom k tomu, ţe zatiaľ nie je schválený rozpočet mesta na rok 

2011, je potrebné schváliť rozpočtové provizórium. 

 

Hlasovanie za schválenie hospodárenia Mesta Strážske podľa rozpočtového provizória do 

schválenia rozpočtu na rok 2011 v súlade s ustanovením § 11 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov : 
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 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Ľubomír Vaľko, Martin Šuľak 

 

P. Zásadný informoval o ţiadosti VVS, a.s. o súhlas na zriadenie vecného bremena na 

káblovú elektrickú prípojku k ČOV, ktorú je potrebné vymeniť, lebo je v zlom technickom 

stave. 

 

Hlasovanie za schválenie zriadenia vecného bremena na káblovú elektrickú prípojku na 

parcele E-KN č. 1510/3, 1511/5, 1511/105 a na parcele C-KN č. 1322, katastrálne územie 

Strážske (ul. Sama Chalúpku ), ktorou bude napojená ČOV Strážske : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Primátor informoval o výsledkoch obchodnej verejnej súťaţe na odpredaj 6 ks garáţí 

v objekte Chemik II. nachádzajúcich sa na ul. Obchodnej na parc. č. 532/3, zapísaných na  

LV č.  1691. Keďţe sa neprihlásil ţiadny záujemca, je potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe 

ich predaja.  

Ing. Dvorščák – navrhujem odpredaj za minimálnu cenu ako ju určuje znalecký posudok, 

4350 €. 

p. Juhásová – navrhujem minimálnu cenu za odpredaj 3 500 €. 

 

Hlasovanie za schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 6 ks garáží 

v objekte Chemik II, ul. Obchodná, parc. č. 523/3 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b ) 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za minimálnu cenu 

 4 350  € za 1 garáž : 

 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko,  

Ing. Viera Venglarčíková, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová 

Tento návrh nebol schválený. 
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Hlasovanie za schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 6 ks garáží 

v objekte Chemik II, ul. Obchodná, parc. č. 523/3 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b ) 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za minimálnu cenu 

 3 500  € za 1 garáž : 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Proti :Ing. Jozef Dvorščák, Martin 

Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

- 6 ks garáţi v objekte Chemik II. nachádzajúcich sa na ul. Obchodnej na parc. č. 532/3, 

zapísaných na  LV č.  1691 

 

1. Nehnuteľnosti je moţné odpredať ţiadateľovi len na základe písomnej ţiadosti. 

2. Kritériom pre výber uchádzačov je navrhovaná kúpna cena, ktorá musí byť minimálne vo 

výške 3 500 Eur za garáţ. So znaleckým posudkom a ďalšími informáciami je moţné 

zoznámiť sa u kontaktnej osoby. 

3. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Stráţske, MsÚ Stráţske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Stráţske v termíne do 02.03.2011do 14,00 hod. 

(hmotnoprávna lehota)  v zapečatenej  obálke. Na obálku uvedú svoje meno a adresu a oznam 

"Kúpa nehnuteľnosti -  neotvárať". Došlé ponuky budú označené dátumom podania a 

osobitne uloţené neporušené do termínu ich otvárania. 

4. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 02.03.2011 o 14,30 hod. za 

účasti ţiadateľov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom 

termíne budú prečítané mená ţiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny.  

5. Komisiu vymenuje primátor mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta. 

6. V ţiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaje: 

- meno, priezvisko, adresu 

- navrhovanú kúpnu cenu a spôsob úhrady kúpnej ceny. 

 K ţiadosti uchádzač priloţí: 

- čestné prehlásenie, ţe nemá záväzky voči mestu a ním zriadených príspevkových 

 a rozpočtových organizácií ku dňu obchodnej verejnej súťaţe. 

    Zo súťaţe budú vylúčení uchádzači:            

             - ktorí majú záväzky voči mestu a ním zriadených príspevkových a rozpočtových  

              organizácií ku dňu obchodnej verejnej súťaţe. 
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7. Návrh moţno zahrnúť do súťaţe len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 

súťaţe. Do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţil po lehote určenej 

v podmienkach súťaţe. 

 

8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi. 

 

9. Predloţený návrh je moţné odvolať do 02.03.2011. Návrh je moţné dopĺňať len v lehote 

do 02.03.2011 do 14,00 hod. 

 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predloţené návrhy. 

 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaţ zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená verejná 

obchodná súťaţ. 

 

12. Komisia vyberie najvhodnejší z predloţených návrhov a predloţí ho primátorovi  Mesta 

Stráţske. Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené schválením predaja nehnuteľnosti MsZ 

Mesta Stráţske. Vyhlasovateľ oznámi ţiadateľovi rozhodnutie mestského zastupiteľstva 

a vyzve ţiadateľa, ktorému bol schválený odpredaj nehnuteľnosti k podpísaniu kúpnej 

zmluvy a k zaplateniu kúpnej ceny. 

 

13. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 pracovných dní po podpísaní uznesenia 

primátorom mesta,  kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predkladateľom ponúk písomne 

oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaţe. 

 

14. Ak ţiadateľ odstúpi od kúpy nehnuteľnosti, alebo nezaplatí kúpnu cenu v lehote určenej   

vyhlasovateľom, kúpna zmluva sa s týmto uchádzačom neuzatvorí. Táto nehnuteľnosť sa 

odpredá ďalšiemu uchádzačovi v poradí určenom komisiou a po schválení MsZ. 

 

15. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová a Michal Zásadný č. tel. 056/6491 431  

   

Informuje primátor : 

- písomný materiál Správu o opatrovateľskej sluţbe za rok 2010 mali poslanci k dispozícii 

doma a bez pripomienok ju poslanci zobrali na vedomie. 

Primátor vysvetlil dôvody pre prijatie úlohy zabezpečiť právnu subjektivitu pre ZUŠ od 

začiatku nového školského roka 2011/2012. 
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Hlasovanie za úlohu zabezpečiť právnu subjektivitu ZUŠ od 01.09.2011 :.  

T : v texte    Z : riaditeľka ZUŠ v Strážskom   

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Primátor predloţil návrh na pracovné obvody poslancov na toto funkčné obdobie. 

 

Hlasovanie za schválenie pracovných obvodov poslancov : 

1. Pracovný obvod  

( ul. 1. mája, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárova, 

Komenského 641-664 ) – PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko 

2. Pracovný obvod 

( ul. Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová, Kasárenská, Mierová 187-245  ) 

– p. Magdaléna Juhásová 

3. Pracovný obvod 

 ( ul. Staničná, Zámočnícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86-145 ) – Ing. Ľubomír 

Vaľko 

4. Pracovný obvod  

( ul. Pod hradom ) – MUDr. Dana Jurečková 

5. Pracovný obvod  

( ul. Okruţná, Staré sídlisko bloky 7-15) – Ing. Dušan Cacara 

6. Pracovný obvod 

( ul. Druţstevná 502-505, Obchodná 252, 440, Chemik 1 a 2) – Mgr. Eva Lacová 

7. Pracovný obvod 

( ul. Mierová 628,629,630, Komenského 669 ) – Ing. Viera Venglarčíková 

8. Pracovný obvod 

( ul. Vihorlatská 625,626, Osloboditeľov 627, Komenského 668 ) – Ing. Jozef 

Dvorščák 

9. Pracovný obvod 

( ul. Vihorlatská 621,622,623,624 ) – p. Martin Šuľak 

10. Pracovný obvod  

( ul. Mierová 2-8,33, Pri parku, Laborecká, Krivošťanská 86-106 ) – p. Michal Knap 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Primátor vysvetlil dôvody na schválenie navýšenia finančného príspevku na mesiac február 

pre MsPS. Hlavným dôvodom je čím skôr uhradiť záväzok MsPS voči STO Pláne, s.r.o. za 

uloţenie komunálneho odpadu. 

Hlasovanie za schválenie navýšenia finančného príspevku pre MsPS na mesiac február na 

krytie záväzkov voči STO Pláne, s. r. o. Strážske. Navýšené finančné prostriedky budú 

súčasťou celkového príspevku pre MsPS na rok 2011 po schválení rozpočtu mesta na rok 

2011: 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Ing. Cacara – vzhľadom k zistenej nepriaznivej finančnej situácii v MsPS doporučujem prijať 

úlohu pre riaditeľa MsPS, aby všetky finančné operácie MsPS  nad 200 € boli písomne 

predloţené na schválenie primátorovi mesta, kým nebude schválený rozpočet.  

 

Hlasovanie za schválenie úlohy riaditeľovi Mestského podniku služieb predkladať všetky 

finančné operácie MsPS nad 200 €  na schválenie primátorovi mesta : 

            T : trvalý                                       Z:  v texte  

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Ing. Vaľko – navrhujem, aby riaditeľ MsPS predloţil opatrenia na zníţenie nákladov. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy riaditeľovi Mestského podniku služieb mesta Strážske 

predložiť opatrenia na zníženie nákladov, resp. hospodárnosti MsPS : 

T: 17.02.2011.   Z : v texte     

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 
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Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Ing. Marko – navrhujem, aby riaditeľ MsPS predloţil detailnú analýzu nákladov, ktoré 

spôsobili nesúlad hospodárenia.  

    

Hlasovanie za schválenie úlohy pre riaditeľa Mestskému podniku služieb predložiť detailnú 

analýzu hospodárenia za rok 2010 : 

T : 17.02.2011                            Z:  v texte 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Primátor informoval, ţe dnes bola otvorená nová čerpacia stanica pohonných hmôt 

v Stráţskom. 

 

P. Knap predloţil návrh do uznesenia :  

 

MsZ žiada primátora mesta : 

 

iniciovať stretnutie s podnikateľom p. Šejirmanom a členmi obchodno-podnikateľskej    

komisie s cieľom riešiť problém kolkárne. 

           T : do 10.02.2011 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. 

Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Primátor udelil a odovzdal cenu primátora mesta poslankyni MUDr. Dane Jurečkovej za 

úspešnú a zásluţnú činnosť v prospech mesta Stráţske pri príleţitosti jej významného 

ţivotného jubilea. K jeho blahoţelaniu sa pripojili aj všetci prítomní poslanci MsZ. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 1/ 2 0 1 1 

 

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

17,30hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     PhDr. Liduška Bušaničová  MUDr. Dana Jurečková 

  


