
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 10. marca 2011 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, 

Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Vaľko, Mgr. Eva Lacová, Michal Knap 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil  

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin  

Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Zdrţal sa : Ing. Ľubomír  

Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera  

Venglarčíková 

 

Overovatelia:  Ing. Ľubomír Vaľko, Mgr. Eva Lacová 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil  

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin  

Šuľak, Michal Knap, Zdrţal sa : Mgr. Eva Lacová,  Ing. Ľubomír  

Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, 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.    Rozpočet mesta na roky 2011 - 2013 

7.    Správa o činnosti MsP za rok 2010 

8.    Návrh VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Stráţske   

9.    Rozbor hospodárenia Domspráv s. r.o. za rok 2010 

10.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2009 

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole vykonávania inventarizácie  

       pokladní v ZŠ a MŠ 

12.  Správa hlavného kontrolóra o kontrole vykonávania predbeţnej finančnej kontroly na  

       MsPS 

13.  Informácie zo zasadnutí komisií 

14.  Interpelácie poslancov 

15.  Diskusia - Rôzne 

16.  Záver                                                               

 

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.  

 

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír 

Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 181/2011 zo dňa 03.02.2011v bode schvaľuje sa schválili podmienky 
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obchodnej verejnej súťaţe na odpredaj 6 ks garáţí na ul. Obchodnej. 

Predseda komisie pre obchodnú verejnú súťaţ p. Knap informoval o tom, ţe do tejto súťaţe 

nebola doručená ţiadna ponuka. Preto komisia doporučuje zopakovať túto súťaţ so zmenou 

minimálnej ceny za 1 garáţ na 3 300 €. 

Ing. Cacara – navrhujem zváţiť moţnosť prenájmu garáţí s cenou za prenájom v zmysle 

platného VZN. 

 

Hlasovanie za návrh komisie zmeniť minimálnu cenu na 3 300 € za 1 garáţ : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Dušan Cacara, Michal Knap, Zdrţal sa : Ing. Ľubomír Vaľko, 

Mgr. Eva Lacová, Proti : Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

MUDr. Dana Jurečková, Neprítormní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Hlasovanie za návrh Ing. Cacaru za prenájom 6 garáţí v objekte Chemik II, ul. Obchodná 

parc. č. 523/3 v zmysle VZN č. 13 mesta Stráţske : 

 

Hlasovanie : Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, 

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Proti : Michal Knap, Zdrţal sa : Ing. 

Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

V časti uznesenia ukladá predsedovi Komisie legislatívnej a ochrany  verejného poriadku 

predloţiť na    najbliţšie riadne zasadnutie MsZ členov komisie : 

– úloha splnená, predseda komisie predloţil nasledovný návrh zloţenia komisie na 

schválenie, ktorý bol doplnený o Mareka Barláša, ktorého navrhol Ing. Cacara. 

 

Hlasovanie  za schválenie zapisovateľa a členov Komisie legislatívy a ochrany verejného 

poriadku : 

Zapisovateľ : Ing. Anna Zamborová 

Člen - Ing. Dušan Cacara 

Člen - Ing. Alexander Bočan 

Člen - MVDr. Ladislav Búci 

Člen - Vratislav Lipovský 

Člen - Štefan Roman 

Člen - Ing. Miroslav Filipčík 

Člen - Mjr. Mgr. Pavol Sejna 
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Člen – Marek Barláš 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová,Ing. Viera Venglarčíková 

 

Informuje primátor : 

- riaditeľ MsPS poţiadal o rozviazanie pracovného pomeru k 28.02.2011 zo zdravotných 

a osobných dôvodov. 

MsZ akceptuje : 

Ţiadosť Ing. Milana Makaru, riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik sluţieb     

mesta Stráţske o rozviazanie pracovného pomeru z osobných a zdravotných dôvodov ku  

dňu 28.02.2011: 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Keďţe došlo k rozviazaniu pracovného pomeru s riaditeľom MsPS, primátor navrhol poveriť 

p. Slávku Kováčovú riadením príspevkovej organizácie Mestský podnik sluţieb mesta  

Stráţske odo dňa 01.03.2011 do vymenovania nového riaditeľa. 

 

MsZ poveruje : 

P.Slávku Kováčovú riadením príspevkovej organizácie Mestský podnik sluţieb mesta Stráţske 

odo dňa 01.03.2011 do vymenovania nového riaditeľa : 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Šuľak, Zdrţal sa : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Úlohy, ktoré boli uloţené riaditeľovi MsPS z vyššie uvedeného dôvodu nie sú splnené. 

 

V časti uznesenia ţiada primátora iniciovať stretnutie zástupcov kolkárskeho klubu 

s podnikateľom Mgr. Šejirmanom.  
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p. Knap – uskutočnili sa 2 stretnutia, na ktorých bol dohodnutý ďalší postup prevádzkovania 

kolkárne tak, aby nebola narušená činnosť kolkárskeho klubu. Zatiaľ je to dodrţiavané na  

80 %. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok za zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

 - pripomienka MUDr. Jurečkovej – navrhujem pre finančnú a obchodno-podnikateľskú 

komisiu stanoviť pevnú výšku sumy, ktorú by mohlo mesto odpustiť podnikateľským 

subjektom z nájmu. 

Primátor – uvedené komisie nemajú takéto kompetencie, preto navrhujem prijať úlohu pre 

predsedov jednotlivých komisií vypracovať návrh kompetencií svojich komisií. 

 

Hlasovanie za úlohe pre predsedov komisií pripraviť návrh kompetencií svojich komisií : 

            T : do 31.03.2011  Z : v texte 

 Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

Pripomienky p. Juhásovej : 

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

Primátor – je moţné zverejniť zoznam len tých, ktorí majú minimálny dlh 165,97 €, kde 

poplatok za psa je oveľa niţší. V Michalovciach zverejňujú tých, ktorí majú poplatky 

uhradené. 

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

Primátor – je to štátna cesta, kde by sme museli dostať súhlas od iných orgánov, čo sa týka 

cestných komunikácií v meste, je zmapované, kde je potrebné doplniť alebo vymeniť 

dopravné značky. 

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

Primátor – pred týţdňom na stretnutí s generálnym riaditeľom som bol informovaný, ţe 

v priebehu 10 dní začnú skúšobnú prevádzku valcovne. 

Pripomienka Ing. Venglarčíkovej  

– 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. 
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Primátor – nespoliehajme sa na MAS Duša, pretoţe sa to stále odsúva. Pri záverečnom účte 

mesta je predpokladaný prebytok finančných prostriedkov, takţe keď to chceme mať, urobme 

to z prostriedkov mesta. 

Pripomienky p. Knapa: 

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

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

presunúť. 

p. Šuľak – po preverení situácie na mieste doporučujem tam umiestniť značku, ktorá zabráni 

vybočovaniu áut na chodník, je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. 

-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. 

Primátor – pokiaľ ide o kriţovatku, s Krajským úradom pre CD a PK sme sa dohodli, ţe 

poţiada Ministerstvo dopravy o zaradenie realizácie kruhového objazdu do svojho plánu na 

rok 2011. Keďţe riešenie kriţovatky zatiaľ nebolo zaradené do plánu, prejednal som 

moţnosť osobného jednania našich zástupcov na Ministerstve dopravy, kde by bola 

prejednaná aj preloţka cesty pri ţeleznici. 

Pripomienka Ing. Dvorščáka  

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

aktuálnejšej je potrebné opraviť niektoré údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. 

Primátor – stará web stránka je uţ odstránená. 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej  

– je moţné zverejniť harmonogram čistenia kanalizácie jednotlivých častí mesta. 

Primátor – p. Bočková poţiadala VVS a.s. Michalovce o zaslanie harmonogramu čistenia. 

Uvedená spoločnosť listom neodpovedala konkrétne, ale všeobecne, ţe údrţba vrátane 

čistenia verejnej kanalizácie sa vykonáva podľa plánu údrţby, ktorého súčasťou je aj 

kanalizácia v meste Stráţske.  

MsZ zobralo riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Rozpočet mesta na roky 2011 - 2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Stanovisko hlavného kontrolóra k tomuto 

materiálu mali poslanci takisto k dispozícii doma. Ing. Marko doporučil návrh rozpočtu na 

rok 2011 schváliť a na roky 2012 a 2013 zobrať na vedomie. 

Stanovisko hlavného kontrolóra MsZ zobralo na vedomie. 

 

Ing. Cacara – finančná komisia po prejednaní návrhu rozpočtu na svojom zasadnutí 

doporučuje jeho schválenie. 
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Ing. Vaľko navrhol zmeny viacerých poloţiek v rozpočte, ktoré by zmenili vyrovnaný 

rozpočet na prebytkový. 

V programe interné sluţby navrhol zníţiť odmeny poslancom na 8,800 €, zníţiť o 10 %  

materiálové náklady, energie a hodnotu nákupu sluţieb na prevádzku úradu. 

V programe bezpečnosť zvýšiť o 2 členov MsP od 01.09.2011, zvýšiť materiálové výdavky 

MsP o 2 000 €. 

V programe šport zníţiť príspevok pre MsPS o 15 % , výdavky na športové podujatia v meste 

zvýšiť na 5 500 € a príspevok na šport zvýšiť na 31 450 €. 

V programe kultúra zvýšiť tovary a sluţby na 12 898 €. 

 

Primátor sa ku kaţdej navrhovanej zmene vyjadril, s niektorou súhlasil, voči niektorým mal  

výhrady. 

O slovo poţiadal Ing. Bočan, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

p. Bočan upozornil na niektoré nedostatky programového rozpočtu, ako je napr. počet hodín 

kosenia verejnej zelene a jednotkovú cenu za kosenie. Zároveň upozornil na veľmi zlý 

technický stav vozidla na zber TKO. 

 

Po vyjadreniach a pripomienkach niektorých poslancov k prejednávanému materiálu primátor 

navrhol hlasovať za pôvodný návrh rozpočtu na rok 2011. 

 

Hlasovanie za pôvodný návrh rozpočtu na rok 2011 : 

Za : Martin Šuľak, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, 

Zdrţal sa : Mgr. Kamil Hajdučko, Proti : Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Michal 

Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Ing. Cacara predloţil návrh rozpočtu s nasledovnými zmenami :  

Prevádzkové náklady úradu energie zníţiť o 11 000 €, materiálové náklady zníţiť o 3 000 €, 

podpora športových podujatí zvýšiť o 3 000 €, príspevok na šport zvýšiť o 6 000 € 

a príspevok na kultúru, tovary a sluţby zvýšiť o 5 000 € ako rozpočet vyrovnaný. 
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Hlasovanie za návrh rozpočtu na rok 2011 so zmenami, ktoré navrhol Ing. Vaľko : 

Za : Ing. Ľubomír Vaľko, Mgr. Eva Lacová, Michal Knap, Proti : Ing. Jozef Dvorščák, 

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

Ing. Dušan Cacara, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Hlasovanie  za návrh rozpočtu na rok 2011 so zmenami, ktoré navrhol Ing. Cacara :  

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Proti : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír 

Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu mesta Stráţske na rok 2011ako vyrovnaný vo výške 

5 542 876,00 € : 

Beţný rozpočet :  

Príjmová časť rozpočtu      2 620 673,00 € 

Výdavková časť rozpočtu     2 592 313,00 € 

Prebytok beţného rozpočtu          28 360,00 € 

 

Kapitálový rozpočet : 

Príjmová časť rozpočtu      2 470 237,00 € 

Výdavková časť rozpočtu      2 863 504,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu     - 393 267,00 € 

 

Finančné operácie : 

Príjmová časť rozpočtu      451 966,00 € 

Výdavková časť rozpočtu        87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie     364 907,00 € 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Proti : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír 

Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Rozpočet mesta Stráţske na roky 2012 – 2013 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške : Rok 2012   3 621 130,00 € 

                    Rok 2013    3 600 830,00 € 

 zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 7: Správa o činnosti MsP za rok 2010  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodné slovo mal náčelník MsP p. 

Roman, ktorý okrem iného informoval o štatistických údajoch premávky motorových 

vozidiel, zaznamenaných na meračoch rýchlosti inštalovaných na štátnej ceste smer 

Michalovce – Humenné a Humenné – Michalovce. Tieto údaje je moţné vyuţiť pri jednaní 

na Ministerstve dopravy v súvislosti s riešením dopravy v meste. 

MUDr. Jurečková – po prijatí VZN č. 4/2010 o podmienkach predaja, podávania a poţívania 

alkoholických nápojov na území mesta Stráţske v lete minulého roku uvádzate, ţe ste pri 

jeho porušení nedávali pokuty, ale iba zatiaľ upozorňovali. Doporučujem, aby to bolo 

zverejnené na internetovej stránke a vinníci boli sankcionovaní. Veľmi chválim to, ţe nebol 

ani jeden pes utratený, ktorý bol v útulku. Je to veľmi etické a morálne. 

P. Roman – našim cieľom nie je len sankcionovať, ale najprv upozorňovať a poučiť občanov. 

Primátor poukázal na to, ţe v správe chýbajú informácie o vykonaných úspešných akciách 

MsP a zároveň o niektorých z nich informoval.  

Správu o činnosti MsP za rok 2010 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Návrh VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Strážske 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor a doplnila 

ho Bc. Jurečková, referent školstva. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a ţiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Stráţske : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Zdrţal sa : 

Ing. Dušan Cacara,  Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová,  Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Ing. Dvorščák – v zápise zo zasadnutia z finančnej komisie je konštatované, ţe sa situácia 

o vymáhaní dlhov veľmi zlepšila.  Naopak je to veľmi zlá situácia, keď Domspráv za 

uplynulý rok vymohol iba také malé mnoţstvo pohľadávok, ktoré mesto uhradilo za 

neplatičov v minulom roku. 
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MUDr. Jurečková – v tomto prehľade niektorí dlţníci za  uplynulý rok zaplatili od 20 € do  

50 €, pričom ich dlhy sa pohybujú od 2 000€ do 8 000 € . Pri takomto tempe splácania to 

vychádza na veľmi dlhé obdobie, moţno aj na 50 rokov. 

Primátor – pri tých nízkych čiastok sú prípady, u ktorých nie je moţné poţadovať vyššiu 

splátku, pretoţe zákon to neumoţňuje pre ich nízke príjmy. V niektorých prípadoch dlţníci 

uţ neţijú a nezanechali ţiadne dedičstvo. 

Ing. Dvorščák – hoci to nie je veľká čiastka, ktorá bola vymoţená,  mala by sa vrátiť na 

beţný účet mesta. 

Ing. Lecáková – pri záverečnom účte mesta budú tieto peniaze prevedené na beţný účet 

mesta. 

MUDr. Jurečková – je moţné zverejniť všetkých platičov a neplatičov na web stránke mesta? 

Ing. Cacara – na U3 sú uvádzaní niektorí neplatiči, ako je to moţné, keď sú tam finančné 

zábezpeky, aby nevznikli dlhy. 

P. Knap – podľa tejto skutočnosti sú predlţované nájomné zmluvy na rôznu dobu. U tých, 

ktorí majú dlhy, je to iba minimálna doba 3 mesiace. 

 

Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2010 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh textu do kroniky mesta za rok 2009 

 

Návrh textu do kroniky mesta za rok 2009 mali poslanci k dispozícii doma a informovala 

o ňom Mgr. Lacová, predsedkyňa Komisie kultúry, školstva a mládeţe. 

 

Hlasovanie za schválenie textu do kroniky mesta za rok 2009 s pripomienkami : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

inventarizácie pokladní v ZŠ a MŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O tejto správe informoval hlavný 

kontrolór mesta Ing. Marko. 

MsZ správu hlavného kontrolóra zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra o kontrole vykonávania predbežnej 
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finančnej kontroly na MsPS 

 

Písomný materiál mali  poslanci k dispozícii doma a podrobne o nej informoval hlavný 

kontrolór mesta Ing. Marko. 

Ing. Cacara – sú to veľmi závaţné nedostatky, v zmysle zákona by mal niekto konať. 

Mgr. Hajdučko – hlavný kontrolór by mal preveriť všetky účtovné doklady MsPS. 

Ing. Vaľko sa stotoţnil s tým, ţe pri týchto závaţných porušeniach predpisov by mal niekto 

konať. 

Primátor – začal som rokovanie s právnikom, po vykonaní následnej finančnej kontroly 

budeme postupovať v zmysle zákona. 

 

MsZ poveruje : 

Hlavného kontrolóra vykonaním následnej finančnej kontroly na MsPS : 

 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Hlavný kontrolór predniesol návrh zmeny Plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2011 nasledovne : 

Marec :  

- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2010 

- Kontrola vykonávania inventarizácie pokladní na MsÚ a MsPS za rok 2010 

- Následná finančná kontrola na MsPS 

Apríl :  

- Kontrola dodrţiavania VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Túto správu hlavného kontrolóra zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 13 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia životného prostredia- informuje p. Šuľak 

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

za rok 2010. Informovala o zvýšenej produkcii komunálneho odpadu a odpadov uloţených na 

skládku Pláne, o problémoch pri nakladaní s biologicky rozloţiteľným odpadom. V diskusii 

členovia poukázali na to, ţe problematika nakladania s odpadmi bude nosnou v tomto 

funkčnom období. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Doporučuje:  

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

- venovať zvýšenú pozornosť nakladaniu s odpadmi v meste (separácia, biologicky 

rozloţiteľný odpad) zo strany mestského podniku sluţieb mesta Stráţske, 

- zvýšiť kontrolu správneho nakladania s odpadmi a postihovať občanov za priestupky 

v tejto oblasti. 

Informatívnu správu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za rok 2010 predloţila p. 

Bočková. Za rok 2010 boli určené poplatky pre prevádzkovateľov MZZO vo výške 3 766,73 

€. Ku dňu 24. 2. 2011 bolo zaplatených 3 517,54 €. Nebol zaplatený poplatok spoločnosti 

IVAX, s.r.o. Humenné. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

P. Bočková predloţila informáciu o podaných oznámeniach pre určenie poplatku na rok 

2011. Zatiaľ boli podané oznámenia od 38 prevádzkovateľov MZZO. 

Komisia prerokovala podané oznámenia a doporučuje určiť výšku poplatku pre rok 2011 

podľa schválených kritérií. 

P. Bočková predloţila informáciu o VZN č. 1/2011, povodňový plán záchranných prác, ktoré 

bolo schválené uznesením MsZ č. 181/2011 dňa 3.2.2011.  

Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

P. Bočková predloţila informáciu o VZN č. 2/2011, ktoré bolo schválené uznesením MsZ 

č. 181/2011 dňa 3.2.2011. Týmto VZN mesto, v súlade so zákonom o ochrane pred 

povodňami, ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môţe byt postihnutý 

povodňou. Povodňové plány záchranných prác sú povinní vypracovať a aktualizovať 

SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720, Stráţske a ChemkoLightStabilizers, 

s.r.o., Priemyselná 720, Stráţske 
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Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

P. Bočková predloţila návrh VZN o nakladaní s KO, DSO a elektroodpadom. Ide o doplnenie 

platného VZN o nakladanie s elektroodpadom a odpadmi s obalov. Nové VZN je 

vypracované preto, ţe pôvodné uţ bolo doplňované piatimi dodatkami. 

Komisia návrh VZN prerokovala a doporučuje: 

- MsPS -  prehodnotiť časť týkajúcu sa nakladania s BRKO  

- MsZ - po prehodnotení VZN schváliť 

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

- obsahu ročných hodnotiacich správ o priebehu realizácie podporovanej činnosti v zmysle 

zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. 0713/05/30 a č. 911/07/30 za rok 2010zaslaných na 

Recyklačný fond Bratislava, 

- o ohlásení výrubu ovocných drevín p. Karol Mundír, p. Ľudmila Ivaková, p. Kičinka, 

- vydanom súhlase na výrub drevín:  

1. pre p. Miroslava Zeleňáka - 1 ks lipa malolistá, 7 ks javor poľný, 1 ks topoľ biely,  2 

ks jaseň štíhly, 1 ks duglaskatisolistá, rastúcich na parcele registra „C“ č. 79/1(pri 

mestskom parku). Dôvodom pre výrub je rozšírenie prístupu na pozemok 

(drevovýroba - presun materiálu nákladnou kamiónovou dopravou), poškodenie 

oplotenia a realizáciu prístrešku na stroje. 

2. pre mesto Stráţske: 

na parcele registra „C“ č. 405/1 (staré sídlisko): 4 ks breza previsnutá,  2 ks 

javorovecjaseňolistý, 3 ks tuja, 1 ks pagaštan konský, 1 ks orech kráľovský. Stromy 

sú staré, v zlom zdravotnom stave, poškodené.  

na parcele registra „C“ č. 438/1: 1 ks breza previsnutá. Drevina bola nevhodne 

vysadená v blízkosti objektu, koreňovým systémom poškodzuje základy a konármi 

zasahuje na terasu reštaurácie. 

na parcele registra „C“ č. 465/2: 1 ks borovica. Drevina bola nevhodne vysadená 

v blízkosti objektu, poškodzuje zábradlie a umoţňuje výstup bezdomovcov na hornú 

terasu bývalého Domu sluţieb. 

na parcele registra „E“ č. 1686/3: 3 ks pagaštan konský. Stromy sú staré, v zlom 

zdravotnom stave, poškodené.  

na parcele registra „C“ č. 37 (pri základnej škole): 2 ks lipa malolistá,  3 ks dreviny 

agát biely, 1 ks javor poľný, 2 ks jaseň štíhly. Stromy sú staré, v zlom zdravotnom 

stave, poškodené a predstavujú nebezpečenstvo pre deti pohybujúce sa na školskom 

dvore. 

na parcele registra „C“ č. 35/2 (pri základnej škole): 4 ks lipa malolistá 1 ks jaseň 

štíhly. Stromy sú staré, v zlom zdravotnom stave, poškodené a predstavujú 

nebezpečenstvo pre deti pohybujúce sa na školskom dvore. 

3. pre p. Miroslava Kusého: 3 ks topoľ osikový a 2 ks dreviny orech kráľovský rastúcich 

na parcele č. 1444, z dôvodu vyčistenia dlhodobo neuţívaného pozemku, obnovenia 

funkcie záhrady a zlého zdravotného stavu drevín.  

- o ţiadosti o prehodnotenie výsadby verejnej zelene p. Mulíkovej, ul. Vihorlatská a p. 

Zápotočnej, ul. Okruţná,  
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- o vydanej zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Diakol (zmena na 

diskontinuálnu výrobu a s tým súvisiace úpravy technologického celku, predlţenie 

platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi), 

- o prerušení konania vo veci kolaudácie časti stavby „Minioceliareň Stráţske“, 

- o stanovisku mesta Stráţske v rámci konania o zmene IP pre Skládku Pláne – posun 

termínu ukončenia stavby „Stráţske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 1. časť „SO 

Uzavretie a rekultivácia skládky“ do 30.6.2011., 

- o upozornení od Obvodného úradu ţivotného prostredia Michalovce na nepovolené 

uloţenie komunálneho odpadu pri zastávke pri VOŠ Pláne, 

- o vydanej zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa Pentol, dočasné 

uţívanie stavby „Likvidácia emisií“, 

- o stanovisku Mesta Stráţske v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie pre zvýšenie kapacity výroby Minioceliareň Stráţske, 

- o konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín pre EUROSUPORT, s.r.o. Košice – 

výstavba MVE, 

- o konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovín pre Chemko, a.s. v likvidácii 

Stráţske, 

- o opätovnom oznámení kolaudačného konania stavby „Stráţske EBA, úprava spevnených 

plôch“ SIŢP Košice,  a vydanej zmene integrovaného povolenia pre prevádzku EBA 

Stráţske, 

- o vydanom povolení uţívania vodnej stavby a kolaudačnom konaní stavby „Čerpacia 

stanica motorových palív“ v Stráţskom. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

Zasadnutie komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva otvorila MUDr. Dana Jurečková a  

privítala prítomných členov.  

Vašatková Anna – ţiada o jednorazovú dávku z dôvodu, ţe po zaplatení úhrady za bývanie 

jej z príjmu nezostane nič. Dávku by pouţila na nákup stravy a liekov.  

Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 33,19 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Vašatkovú Annu vo výške  

33,19 Eur : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Cyril Balko – ţiada o jednorazovú dávku z dôvodu, ţe nepoberá ţiadnu sociálnu ani 

nemocenskú dávku. Dávku by pouţil na zaplatenie liekov. Ţiadosť je neúplná. 

Komisia nedoporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 33,19 Eur. 
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Ferencová Gabriela – ţiada o jednorazovú dávku. Poberá vdovský a sirotský dôchodok , 

dávku v hmotnej núdzi . Dávku by pouţila na zabezpečenie základných ţivotných potrieb pre 

seba a 2 deti. V ţiadosti neuviedla výšku rodinných prídavkov, má nedoplatok na TKO. 

Komisia nedoporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 49,79 Eur. 

Igor Boroš – ţiada o jednorazovú dávku. Sú štvorčlenná rodina, jeden syn je ZŤP. Dávku by 

pouţil na doplatenie úhrady za inv. vozík. Komisia si vyţiadala doplnenie dokladov, na 

budúcu komisiu doporučí schváliť  jednorazovú dávku (výnimka primátora).  

Matočová Monika – ţiada o jednorazovú dávku pre seba a svoje deti na zabezpečenie 

základných ţivotných potrieb, nakoľko jej zomrel manţel a stará sa sama o dvoch synov. 

Ţiadosť neúplná, doplniť potvrdenie o príjme.  

Komisia nedoporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 49,79 Eur.  

Ridaj Radoslav, Ridajová Beáta Laborecká 280/29, Stráţske – bývajú s rodičmi v nájomnom 

dome na ulici Laboreckej 280/29 v byte A3, chceli by sa osamostatniť. Príjem Ridajovej 

Beáty – materské, rodičovský príspevok, príspevky k dávke.  

Komisia doporučuje pridelenie bytu A1. 

V diskusii komisia prejednala aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Stráţske. Odporúča zriadenie prepravnej sluţby datovať do rokov 2012-2013.  

 

Finančná komisia – informuje Ing. Cacara 

 

Komisia  bola oboznámená s návrhom rozpočtu mesta na roky 2011-2013.Vedúca 

ekonomického odd. MsÚ Ing. Mária Lecáková oboznámila členov komisie s postupom, 

podľa ktorého sa pripravoval návrh rozpočtu. Komisia sa podrobné oboznámila s rozpočtom  

mesta v príjmovej, ako aj výdavkovej časti  podľa jednotlivých funkčných, ekonomických  

a programových ukazovateľov. K návrhu rozpočtu neboli zo strany členov komisie váţnejšie 

pripomienky.  

Komisia doporučuje MsZ  návrh rozpočtu mesta na  roky 2011-2013 schváliť. 

Komisii bol predloţený návrh na  VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa, ako aj doplňujúci materiál k danému VZN. 

Členovia komisia na základe predloţených materiálov  doporučujú  návrh VZN č.3/2011 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  schváliť  avšak predpokladanú rezervu 

vo výške 27 839 € počas roka 2011 viazať na nevyhnutné výdavky  /havarijný stav, 

kapitálové výdavky/ alebo v  prípade  poklesu výnosu dane z príjmov zo ŠR.  
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Komisia doporučuje MsZ   návrh  VZN  č. 3/2011 schváliť. 

Na rokovanie komisie  bol predloţený Rozbor hospodárenia za rok 2010 za správu bytov. 

Z predloţeného rozboru je zrejme, ţe v tejto oblasti sa situácia výrazne zlepšila, nakoľko  po 

usporiadaní záväzkov  z nedoplatkov, ktoré vznikli  na Chemiku A,B, 2 uţ nové záväzky, ako 

aj pohľadávky nevznikajú. V roku 2010 boli zinkasované  aj staršie pohľadávky vo výške 

3 333,70€.  

Komisia doporučuje MsZ  predloţený rozbor na prerokovanie. 

Poţiadavka MŠ o zvýšenie príspevku na dieťa  na 7 € mesačne:  

 - komisia  súhlasí s predloţeným návrhom  

Poţiadavka MŠ o zvýšenie stravného limitu na stravu dieťaťa v MŠ  na 1,13€ zvýšenie o  

0,13 €:  

-  komisia  súhlasí s predloţeným návrhom  

 

Hlasovanie za úlohu vypracovať návrh dodatku k VZN č. 3/2008 : 

T : do 15.04.2011  Z : Bc. Alena Jurečková 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Poţiadavka o navýšenie návrhu rozpočtu na rok 2011 vo funkčnej klasifikácií 08.2.0. 

Kultúrne sluţby o 2 960 €. 

-  komisia neodporúča  do predloţeného návrhu rozpočtu  mesta na rok 2011 dopracovávať 

predloţenú poţiadavku 

Poţaduje predloţiť na zasadnutie  komisie podrobný rozpis činnosti a ich finančné krytie 

v rozpočte a na základe prehodnotenia  predloţených analýz posúdi nevyhnutnosť  

zapracovania poţiadavky  v priebehu rozpočtového obdobia 2011, ako zmenu rozpočtu vo 

výdavkovej a príjmovej časti. 

Komisii  bola  predloţená poţiadavka na riešenie havarijného stavu v MŠ ul. Druţstevná  

Stráţske :  

-  v návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 je riešená rekonštrukcia a modernizácia  MŠ vo výške 

90 000 €. 
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Obchodno – podnikateľská komisia – informuje p. Knap 

Prejednávanie ţiadosti o prenájme nebytového priestoru, výmena okien v prenajatých 

priestoroch a kontrola skutočne vynaloţených nákladov v kolkárni. 

Katarína Švihurová, Vihorlatská 624 Stráţske ţiada o prenájom nebytového priestoru 

v OD Laborec na poschodí  o výmere cca 30 m
2
 za účelom zriadenia prevádzky holičstvo –   

kaderníctvo- komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Katarínu Švihurovú, 

Vihorlatská 624 Stráţske, v OD Laborec na poschodí  o výmere cca 30 m
2
 za účelom 

zriadenia prevádzky holičstvo – kaderníctvo: 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová,  Ing. Viera Venglarčíková 

 

Firma Genesis  /Revenge/ predajňa lacné odevy  25.01.2011 písomne dala výpoveď Zmluvy  

č. 222/2006  o nájme nebytových  priestorov v OD Laborec na poschodí  s trojmesačnou 

výpovednou lehotou- komisia berie na vedomie 

 

Slavomíra Mokaňová, Vihorlatská 623/18 Stráţske ţiada o prenájom nebytového priestoru 

v OD Laborec na poschodí  o výmere cca 58 m
2
 po prevádzke predajňa lacné odevy. 

Vzhľadom  na veľký dopyt zákazníkov p. Mokaňová chce pokračovať v predaji lacné odevy  

ako fyzická osoba hneď po ukončení firmy Genesis /Revenge/. Sortiment by chcela rozšíriť 

aj o predaj galantérie a drobného tovaru. - komisia doporučuje 

 

Ing. Ján Fedorišin, ul. 1.Mája 68/36 Stráţske ţiada o rozšírenie predmetu nájmu v čl. I. ods.2 

zmluvy č. 226/2006 o nájme nebytových priestorov o tieto sluţby: 

 a/ Predaj záhradkárskych potrieb 

 b/ Predaj prostriedkov na ochranu rastlín 

 c/ Ponuku poisťovacích produktov poisťovne Kooperatíva, a.s. 

- komisia doporučuje rozšíriť predmet podnikania Dodatkom k zmluve 

 

JUDr. Alexandra Jančošeková, Notársky úrad Stráţske, Nám. A. Dubčeka 269, Stráţske, 

ţiada o výmenu okien v priestoroch kancelárie Notárskeho úradu v Stráţskom v OD Laborec 

v počte 3 kusy. Zároveň ţiada o refundáciu,  t.j. o náhradu výdavkov s touto výmenou 

spojenú a to formou zápočtu nájomného za prenájom vyššie spomínaných priestorov. 

  - komisia doporučuje technologické zjednotenie materiálu a vzhľadu okien a ďalej 

pokračovať v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stráţske. 
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Zdruţenie Tanečný aerobik, Komenského 668, Stráţske ţiada o výmenu okien v OD Laborec 

v miestnosti, ktorú prenajíma z dôvodu havarijného stavu okien a veľkého úniku tepla. 

 - komisia doporučuje technologické zjednotenie materiálu a vzhľadu okien. 

Mgr. Kamil Šejirman, Hlavná 177/30, 082 71 Krivany, ţiada o kontrolu skutočne 

vynaloţených  nákladov v súvislosti s vykonanými elektroinštalačnými prácami v objekte 

Kolkárne v Stráţskom  - komisia ţiada doplnenie a vyjadrenie nájomcu k predloţenej faktúre 

skutočne vykonaných prác. 

 

Predseda Michal Knap informoval členov komisie o stretnutí so zástupcom kolkárskeho 

oddielu mestskej ligy, CVČ  a Mgr. Kamilom Šejirmanom nájomcom kolkárne, ktoré sa 

konalo následne po  zasadnutí obchodno-podnikateľskej komisie ohľadom riešenia problému 

kolkárne, 

-  obchodno-podnikateľská komisia na podnet člena komisie doporučuje opraviť schody  

z boku v OD Laborec, nakoľko tam môţe dôjsť k úrazu,   

-  komisia doporučuje výmenu vchodových dverí v OD Laborec, z dôvodu úniku tepla a   

   z nefunkčnosti uzatvárania objektu, 

-  z dôvodu záujmu o nebytové priestory na prízemí komisia odporúča vyuţiť zimný štadión  

   prípadne kino, 

-  zapisovateľka oboznámila členov komisie so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta 

Stráţske v súvislosti s výmenou okien a zápočtom nájomného.                                                                  

 

Bytová komisia – informuje p. Knap 

 

Turok Meceňová Jana, Obchodná 440, Stráţske – býva v obytnom dome U-3 v dvojizbovom 

byte, ţiada prideliť trojizbový, resp. výmena dvojizbového za trojizbový. V byte býva so 

svojim druhom a synom.   

Komisia doporučuje pridelenie bytu U-3/C/2. 

Melková Michaela, 1. mája 44, Stráţske – ţiada o dvoj prípadne trojizbový byt, 

novomanţelia, radi by sa osamostatnili. Manţel pracuje v Stráţskom (Proservis). 

Komisia nedoporučuje pridelenie bytu.  

Koščová Iveta, Murgaša 13, Michalovce – ţiada o trojizbový byt. Pracuje vo firme BSH 

Michalovce. - Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. 

Mazúrová Anna, Vihorlatská 623, Stráţske – ţiada o dvoj prípadne trojizbový byt z osobných 

dôvodov. Je na dôchodku, syn pracuje v Hnojivá Duslo Šaľa v Stráţskom.  

Komisia doporučuje pridelenie bytu U-3/C/4. 
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Hlasovanie za schválenie pridelenia bytu pre :   

Mazúrová Anna              U-3/C/2                  na 3 roky 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

Karchňák Bartolomej, Obchodná 252, Stráţske – sú s rodinou v podnájme na ulici Obchodnej 

252, majiteľ chce späť byt, tak ţiadajú o dvoj, prípadne trojizbový byt.  Nezamestnaný, na 

dávke v hmotnej  núdzi. - Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. 

Humplíková Martina, Lieskovec 84 – ţiada o byt, so svojím manţelom a dieťaťom sa chce 

osamostatniť od rodičov. - Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. 

Švagerková Eva, Osloboditeľov 627, Stráţske – ţiada o dvoj prípadne trojizbový byt, kde by 

sa nasťahovala so svojimi dvoma deťmi. Poberá rodičovský príspevok. 

Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. Komisia odporúča pri najbliţšom schvaľovaní bytu 

v bytovom dome U-3 pridelenie bytu Švagerkovej Eve.  

Matočo Jozef, 1. mája 71, Stráţske – ţiada o pridelenie bytu z dôvodu, ţe sa musí 

vysťahovať z rodinného domu, ktorý odpredal z dôvodu havarijného stavu. Je zamestnaný na 

MsPS. Nasťahoval by sa s otcom, ktorý poberá starobný dôchodok.  

Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. 

Delimanová Ivana, Vybuchanec 27 – ţiada o pridelenie dvoj prípadne trojizbového bytu 

z dôvodu osamostatnenia sa od rodičov. Pracuje v domove dôchodcov v Stráţskom.  

Komisia nedoporučuje pridelenie bytu. 

 

Ridaj Radoslav, Ridajová Beáta Laborecká 280/29, Stráţske – bývajú v tomto nájomnom 

dome s rodičmi v byte A3, chceli by sa osamostatniť. Príjem Ridajovej Beáty – materské, 

rodičovský príspevok, príspevky k dávke. - Komisia doporučuje pridelenie bytu A1. 

 

Hlasovanie za schválenie pridelenia bytu pre : 

Ridaj Radoslav a manţ. Ridajová Beáta A1          do 30.11.2011 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,Ing. Ľubomír Vaľko, Zdrţal sa : 

Martin Šuľak, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K problematike predĺţenia nájomných zmlúv komisia zasadne 1.3.2011 s tým, ţe na komisiu 

bude prizvaná p. Iveta Ondová – zástupca firmy Domspráv.  
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Komisia zatriedila ţiadosti do poradovníka na základe doporučenia členov komisie. Tento 

poradovník sa bude kaţdú komisiu dopĺňať o novozaevidované ţiadosti, prípadne podľa 

dôleţitosti a naliehavosti jednotlivých ţiadostí. 

 

Komisia doporučila predĺţiť nájomné zmluvy: 

 

Miško Marcel  U-3/A/2   do 31.12.2011 

Dančišin Erik  U-3/A/5  do 31.12.2014 

Semancová Jana U-3/A/7  do 31.12.2011 

Kolibabová Mária U-3/B/2  do 31.12.2011 

Schmidt Valér  U-3/B/3  do 31.12.2011 

Kosť Peter  U-3/B/5  do 31.03.2014 

Makara Milan  U-3/C/1  do 30.06.2011 

SkoupilováIngrid U-3/C/3  do 31.01.2014 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4  do 31.03.2014 

Smarţíková Silvia U-3/C/6  do 31.03.2014 

Benkoová Ľubica U-3/C/7  do 31.03.2014 

 

Hlasovanie za schválenie predĺţenia nájomných zmlúv : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informuje Mgr. Lacová 

 

Predseda komisie informoval o rokovacom poriadku, o úlohách komisie, o prípravách 

rokovania komisie, prijímanie uznesení, a pod. Súčasťou podaných informácií bolo 

podpísanie čestného vyhlásenia člena komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.  

 

Kalendár kultúrnych podujatí – prvý polrok kalendárneho roku 2011 

24.02.2011 – Fašiangové slávnosti „Fašengi, fašengi, fašengovočasi“ vo viacúčelovej sále 

o 15. hodine 

-  poţiadanie o spoluprácu pri tvorbe kultúrneho programu 

-  spoluprácu potvrdili MŠ, ZŠ, CVČ Dúha, DSS- Lidwina, ZUŠ, SZ Rozkvet 

 - spolupráca s mestom – p. Kičinka – technické zabezpečenie (ozvučenie a pod.) 

 - p. Kičinka poprosil účinkujúce subjekty, aby zvukové nahrávky boli vopred odovzdané na 

referáte kultúry a športu 
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10.04.2011 – „Straţčanský slávik“ 13.ročník súťaţe v interpretácií ľudovej piesne o 14. 

hodine vo viacúčelovej sále 

- p. Sabadošová poţiadala členov komisie z MŠ, ZŠ aby v najbliţšom čase odovzdali zoznam 

piesní s menným zoznamom 

- hudobný doprovod – p. uč. Čakurdová (ZUŠ) 

20.04.2011 - DEŇ ZEMEna Nám. A. Dubčeka 

Po vzájomnej dohode sa zrealizujú nasledovné aktivity: 

CVČ Dúha a SOŠ – maľovanie na chodník, 

ZŠ v spolupráci s referátom ţivotného prostredia – zber odpadkov v rámci mesta 

Členovia komisie sa zhodli, ţe kultúrny program treba z programu vypustiť z dôvodu 

vyvrcholenia pôstneho obdobia a blíţiacej sa Veľkej noci, aby sa tak predišlo verejnému 

pohoršovaniu občanov mesta.  

 

28.04.2011 štvrtok o 14,30 hod. – Stavanie mája na Nám. A. Dubčeka 

- účasť na kultúrnom programe potvrdili – MŠ, CVČ Dúha, DSS Lidwina 

06.05.2011 – piatok o 14.30 -  Pietna spomienka – kladenie vencov – Deň víťazstva nad 

fašizmom 

13. a 14. máj 2011 XV. Straščanskijurmarok 

  - ohľadom jarmoku bude zvolaná mimoriadna porada so zástupcami  jednotlivých škôl 

a zariadení 

 01.06.2011 – Medzinárodný deň detí 

 - bliţšie informácie o akcii a poţiadavky na členov komisie budú poskytnuté na komisii 

v mesiaci apríl 

 

Komisii bola uloţená úloha skontrolovať návrh textu do kroniky mesta Stráţske za rok 2009. 

Tento text bol vypracovaný kronikárom mesta p. Jozefom Lipovským 

Komisia navrhla, aby bol text opravený p. Lipovským, nakoľko išlo len o návrh textu a po 

jeho súhlase bol prípadne ešte štylistický a gramatický skontrolovaný kompetentnou osobou.  

Ďalšou z úloh, ktorou bola komisia poverená je vyjadriť sa k poţičiavaniu krojov pre p. 

Ťaska, ktorý  mal niekoľko rokov od mesta Stráţske zapoţičané kroje.  

P. Apjarová bola kategoricky proti poţičiavaniu krojov. Ostatní členovia sa nevedeli 

jednoznačne vyjadriť, keďţe nevedia o aké kroje ide.  

Predseda komisie navrhol, aby sa kroje išli obzrieť do zasadnutia nasledujúcej komisie a tak 

sa rozhodli pre alebo proti poţičiavaniu krojov. 

Členovia komisie tieţ navrhli, aby sa určil poplatok za poţičanie krojov a aby sa biele 
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krojové súčiastky dali vyprať. Výšku poplatkov navrhnú členovia komisie na ďalšom 

zasadnutí. 

Komisia sa tieţ mala vyjadriť k tomu, či poskytnúť finančný príspevok na pripravovanú 

publikáciu vo výške v rozmedzí 1000-2000 Eur s pracovným názvom Historické príbehy 

Michaloviec, Sobraniec, Stráţskeho, Vinného, Pavloviec nad Uhom, Zaluţíc, Starého, 

Pozdišoviec, Senného, Trhovišťa, prípadne ešte iných lokalít. Pri finančnom príspevku 1500 

Eur daruje autor mestu 100 kusov publikácie. 

Komisia navrhla, aby sa zistil počet publikácií o našom meste, ak ich nie je veľa, tak 

poskytnúť príspevok. P. Apjarovej bola uloţená úloha, aby do najbliţšieho zasadnutia zistila 

počet publikácií o našom meste.  

 

P. Daubnerová navrhla, aby sa dala opraviť viacúčelová sála, pretoţe je nevyhovujúca pre 

kultúrne a spoločenské podujatia. Ostatní členovia súhlasili. P. Dzurillová sa vyjadrila, ţe sa 

tu nedá robiť kultúra ani na priemernej úrovni, keď tu nie je spoločenská sála pre vystúpenia. 

Kvôli tomu do nášho mesta nemôţe prísť vystupovať ţiadne iné kultúrne teleso. Občania sa 

nemôţu kultúrne vyţiť. Súčasné „pódium“ sú v podstate schody, na ktorých nie je moţné 

vystupovať. Program vidia len prvé rady, ostatní prítomní stoja po stoloch, stoličkách, čo 

stráca úroveň. Priestory koncertnej sály v ZUŠ kapacitne nepokryjú väčšiu akciu. 

– P. Daubnerová ţiada, aby SZ Rozkvet bolo pridelených 2 000 Eur na ich činnosť – 

konkrétne na kostýmy, sústredenie a pod. Mgr. Eva Lacová predloţí rozpočet SZ Rozkvet 

na rok 2011. Vzhľadom na to, ţe minulého roku sa kostýmy nešili a členovia pribúdajú je 

nutné ušiť nové kostýmy. 

– Členovia komisie navrhujú, aby mesto vyhradilo viac peňazí na kultúrne podujatia. 

Navrhujú celkový rozpočet na kultúru min. 10 000 Eur.    

– Členovia komisie navrhli, aby sa zakúpila tribúna pre mesto. Súčasná tribúna je malá, 

kultúrny program sa realizuje mimo tribúny, pretoţe na tribúnu sa účinkujúci nezmestia.  

Členovia komisie navrhujú, aby mestské zastupiteľstvo posúdilo či sa oplatí vráţať peniaze 

do viacúčelovej sály alebo do kina. A aby sa do budúcna zakúpila 

Komisia odporúča, aby p. Lipovský návrh textu do kroniky ešte skontroloval a po dohode 

s ním dať upraviť kompetentnej osobe. 

1. Komisia ukladá MsZ, aby schválilo poplatok za poţičiavanie krojov. Komisia 

navrhuje 10 Eur za kroj a 5 Eur za kaţdý ďalší.  

2. Komisia ukladá MsZ, aby schválilo SZ Rozkvet 2 000 Eur na ich činnosť. Návrh 

rozpočtu je o 1 000 Eur menej.  
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3. Komisia navrhuje, aby  MsZ posúdilo kde sa oplatí investovať peniaze 

(kino/viacúčelová sála) a aby vyčlenilo peniaze na opravu budovy pre kultúrne 

a spoločenské podujatia.  

Hlasovanie za schválenie úhrady za poţičanie krojov vo výške 15 € za 1 kroj/ týţdeň : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

Školstvo a vzdelávanie: 

Bol predloţený návrh VZN č.3/2011 – členovia komisie boli oboznámení s celým znením                   

navrhovaného VZN č.3/2011. VZN č.3/2011 nebolo pripomienkované. 

Riaditeľka MŠ Stráţske PaedDr. Grigeľová predloţila komisii ţiadosť o zvýšenie príspevku na 

dieťa v MŠ Stráţske, k 1.9.2011. Jej návrh je z doterajších 3,98 € zvýšenie  na 7 €, čo je  v súlade   

s § 28, ods. 6 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v nadväznosti  na § 2, písm. c, 

zákona č. 601/2003 o ţivotnom minime. 

Komisia doporučuje MsZ schváliť návrh na zvýšenie mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ Stráţske z doterajších 3,98 € na 7 € k 1.9.2011. 

Mestskému úradu v Stráţskom a následne komisii bola predloţená ţiadosť PaedDr.  

Grigeľovejo odstránenie havarijných závad na budove MŠ v Stráţskom, kde bola                    

priloţená aj fotodokumentácia.   

Jedná sa o závady: rekonštrukcia vodovodného potrubia a elektrickej siete                                                      

zateplenie juţnej a západnej steny budovy MŠ výmena okien na juţnej strane 

Komisia vzala ţiadosť na vedomie a doporučuje nasledovne: 

Ako prioritu uprednostniť výmenu okien na juţnej strane MŠ, pretoţe tu vzniká   

najväčší  únik tepla. Práve pri výmene okien sa dá ušetriť najviac finančných prostriedkov. 

 

Športová komisia – informuje Ing. Vaľko 

 

Predseda komisie informoval o rokovacom poriadku, o úlohách komisie, o prípravách 

rokovania športovej komisie, prijímanie uznesení, a pod. Súčasťou podaných informácií bolo 

podpísanie čestného vyhlásenia člena športovej komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.  

 

Zástupcovia jednotlivých oddielov navrhli rozpočet pre svoj oddiel: 

Športový klub Stráţske – futbalový oddiel                                               29. 000 Eur 

Volejbalový klub                                                                                        1.765 

Mestský beţecký oddiel2.600 

Klub slovenských turistov                                                                          2.900 

Športový kolkársky klub NAVIC Stráţske                                                2.100 
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Oddiel kulturistiky a silového trojboja  Stráţske                                       1.800 

Cykloklub Vihorlat                                                                                        300  

Tanečný aerobic, o. z.  1.400 

P. Varšo navrhuje, aby oddiely uviedli koľko peňazí dostali od mesta a koľko si dokázali 

sami zafinancovať. Koľko percent si vie oddiel zohnať sám na svoju činnosť a koľkými 

percentami ho podporuje mesto. 

P. Škurka uviedol, ţe 29.000 Eur treba pre futbalistov na normálne fungovanie. 

P. Ihnát - nech si zháňajú sami peniaze, treba hľadať aj sponzorov. P. Varšo si vie zohnať 

sponzorské a z toho funguje jeho oddiel, nech aj ostatné oddiely si hľadajú iné 

financovanie.  

p. Marcinová navrhla, aby kaţdý klub predloţil plán činnosti a koľko stoja jednotlivé 

akcie klubu.  

P. Kormaník – dotácia od mesta je pomoc oddielu. Ceny stúpajú a čiastka, ktorá je určená 

pre športové oddiely sa posúva z roka na rok (uţ asi 5 rokov) a nemení sa.  

P. Marcinová navrhuje, aby oddiely fungovali aj na príjmoch z 2% dani. 

P. Varšo navrhuje, aby sa ušetrilo na športových rekreačných zariadeniach a aby sa 

peniaze presunuli klubom. 

P. Ihnát – energie sa musia platiť a do údrţby sa neinvestuje, tam sa nedá šetriť. Ak by sa 

zasponzorovali niektoré poloţky, dalo by sa ušetriť. 

P. Hajdučko navrhuje, aby sa urobil návrh cenníka pre oddiely – sauna a perlička. 

Primátor – najprv je potrebné zistiť náklady súvisiace s povolením prevádzkovania týchto 

zariadení, najmä čo sa týka podmienok hygieny. 

Ing. Cacara – ako plnia jednotlivé športové kluby podmienky VZN o poskytovaní dotácii 

z rozpočtu mesta ? 

Bc. Jurečková informovala o tom, ţe niektoré oddiely si svoje povinnosti v tomto smere 

plnia bez nedostatkov, ale u niektorých sú veľké problémy s vyúčtovaním dotácií. 

 

Športová komisia ukladá MsZ, aby dodatočne schválilo nových členov do športovej 

komisie za zdruţenie Tanečný aerobik p. Janu Balickú a za oddiel kulturistiky a silového 

trojboja p. Štefana Romana. 

 

Hlasovanie za členov Športovej komisie p. Janu Balickú a p. Štefana Romana: 

 

 Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : 

PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna Juhásová 
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Komisia výstavby a ÚP – informuje p. Zásadný 

 

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

boli splnené.  

Komisii bol zo strany p. Zásadného predloţený návrh plánu činnosti na rok 2011. Po 

oboznámení sa s plánom činnosti komisie,  komisia plán činnosti na rok 2011 schvaľuje. 

Komisia po prerokovaní návrhu  oprav, údrţby a rekonštrukcie chodníkov a miestnych 

komunikácií v meste doporučuje pre rok 2011 podľa finančných moţnosti rekonštrukciu 

chodníkov na uliciach, kde je uţ vypracovaná projektová dokumentácia a to na Mierovej, 

Vihorlatskej, Osloboditeľov a Laboreckej (od kriţovatky po poţiarnu zbrojnicu).  

Doporučujeme vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov na 

uliciach IBV juh, Okruţnej na strane od bytových domov a projektovú dokumentáciu pre 

parkovisko pri Mestskom úrade a na ul. 1. mája. 

Riešiť opravu ciest na starom sídlisku a parkoviska pred blokom 627 na ul. Osloboditeľov 

a pred blokom 625, 626 ul. Vihorlatská. 

Komisia zobrala na vedomie ústnu informáciu o pripravovaných investičných akciách 

z vlastných zdrojov na rok 2011. Komisia navrhuje zaradiť do plánu stavebné úpravy MŠ, 

parkovisko pri MÚ a na ul. 1. mája. Doporučujeme výkup pozemkov pre IBV sever a pod 

cestou na ulici Za záhradami. 

Komisia po prerokovaní ţiadosti Mgr. Šejirmana o kontrolu zápočtu skutočne vynaloţených 

nákladov za vykonané elektroinštalačné práce v objekte kolkárne túto odročuje. Po 

predchádzajúcej kontrole zo strany referátu výstavby Mgr. Šejirman poţiadal o odročenie 

odsúhlasenia zápočtu. Komisia sa bude ţiadosťou zaoberať na ďalšom zasadnutí komisie.  

Komisia prerokovala ţiadosť MŠ Stráţske na zateplenie budovy, výmenu okien 

a rekonštrukciu vodovodu a elektroinštalácie. Doporučujeme  realizovať výmenu okien 

a zateplenie budovy v súlade s projektom, ktorý je vypracovaný na celkovú prestavbu. 

Rekonštrukciu vodovodu a elektroinštalácie riešiť v rámci údrţby. Dodávateľa prác vybrať 

v rámci súťaţe za najniţšiu cenu.  

Komisia prerokovala ţiadosť JUDr. A. Jančošekovej na výmenu 3 ks okien v prenajatých 

priestoroch v OD Laborec formou zápočtu. Komisia doporučuje výmenu okien formou 

zápočtu na základe najniţšej ceny, ktorá vzíde z výberového konania na dodávateľa prác. 

Komisia prerokovala ţiadosť Zdruţenia Tanečného aerobiku na výmenu 6 ks okien 

v prenajatých priestoroch OD Laborec na náklady Mesta Stráţske. Komisia doporučuje 

výmenu okien na náklady Mesta Stráţske na základe najniţšej ceny, ktorá vzíde 

z výberového konania na dodávateľa prác. 

PRABYT – bytové spoločenstvo, Mierová 628 z poverenia vlastníkov bytových domov 628, 

629 a 630 zvoláva pracovné stretnutie na deň 14.03.2011 za účelom doriešenia právneho 

odovzdania kanalizácie do správy VVS, a.s. Závod Michalovce. Na rokovanie je prizvané 
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Mesto Stráţske, Domspráv s.r.o. Michalovce, OSBD Michalovce a VVS, a.s. Závod 

Michalovce. Komisia informáciu berie na vedomie a doporučuje účasť zo strany Mesta 

Stráţske. 

Komisia prerokovala ţiadosť IPE, s.r.o. Michalovce na vydanie územného rozhodnutia pre 

stavbu „Stráţske, Bytový dom Chemik - VN prípojka, trafostanica  NN distribučné rozvody“ 

v investorstve UNITEAM. Pôvodný projekt rieši trasy VN prípojky a umiestnenie 

trafostanice v súlade s platným územným plánom. Ing. Miroslav Mihač zástupca projekčnej 

organizácie komisií predloţil návrh, v ktorom na základe stanoviská VSE Košice poţaduje 

zmenu trasy VN a umiestnenia trafostanice pred objekt Chemik I. Komisia sa s návrhom 

nestotoţňuje a poţaduje trasu VN prípojky a umiestnenia trafostanice riešiť v súlade 

s platným územným plánom. 

      

K bodu č. 14, 15: Interpelácie poslancov a Diskusia 

 

MUDr. Jurečková 

- je moţné zverejniť na web stránke mesta zoznamy všetkých platičov. 

-na hlavnej autobusovej zastávke sú na poškodené lavičky a orýpané stĺpy. 

- je moţné, aby občania nemuseli určitý čas platiť daň za psa, ktorého si zobrali z útulku, aby 

sme občanov motivovali. 

Mgr. Hajdučko – na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sa nehlasovalo o mojom členstve vo 

Finančnej komisii. 

Hlasovanie za člena Finančnej komisie Mgr. Kamila Hajdučka : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

p. Juhásová – prečo bola pri reštaurácii skleník vyrezaná breza a prečo sa veľmi vysoko  

orezávajú spodné konáre stromov ? 

p. Šuľak – na výrub stromu bol súhlas od odborníka a pri kosení dopravnými prostriedkami 

spodné konáre zavadzajú.  

p. Knap – doporučujem schváliť p. Ondovú, pracovníčku Domspráv, s.r.o. za člena bytovej 

komisie. 

 

Hlasovanie za člena Bytovej komisie p. Ivetu Ondovú : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 
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MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková 

 

p. Knap – v Od Laborec sú bočné schody v dezolátnom stave a vchodové dvere sú 

neestetické, doporučujem ich vymeniť aj z dôvodu veľkého úniku tepla. 

- doporučujem zváţiť vyuţitie priestorov zimného štadióna a kina. 

- na športoviská nepatria nádoby na psie extrementy, doporučujem ich presunúť. 

- usmerniť parkovanie na ul. Obchodnej oproti štátnej polícii. 

p. Šuľak – o priestory na zimnom štadióne majú záujem drobnochovatelia na  vyuţitie pre ich 

výstavy a burzy. 

p. Knap – budova kina je z druhej strany je na spadnutie, zateká tam. 

Mgr. Lacová – pre krúţok paličkovania nevyhovujú priestory, ktoré vyuţívajú s oddielom 

kulturistiky, či by nebola iná miestnosť. 

Ing. Vaľko – navrhujem vypísať výberové konanie na riaditeľa MsPS do 31.03.2011. 

MUDr. Jurečková – nesúhlasím, mali by sme počkať na hĺbkovú kontrolu na MsPS. 

 

MsZ ţiada primátora vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa MsPS do 31.03.2011: 

Hlasovanie : Za : Ing. Ľubomír Vaľko, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Zdrţal sa : Ing. Jozef 

Dvorščák, Magdaléna Juhásová, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, Martin 

Šuľak, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, Ing. Dušan 

Cacara 

 

Ing. Vaľko – ţiadam predloţiť účtovný stav hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 

k 31.12.2000, 2001, 2002. 

Ing. Dvorščák – pred Domom sociálnych sluţieb v centre mesta sú veľmi poškodené lavičky. 

p. Šuľak – nie je problém osadiť lavičky ale udrţať ich v poriadku, na minulých zasadnutiach 

boli návrhy ich zlikvidovať. Môţeme vyskúšať ich opraviť a uvidíme, či nebude problém. 

Ing. Dvorščák – na budove COOP Jednota je poškodená omietka, zamáka, na streche budovy 

rastie strom, doporučujem upozorniť majiteľa. 

-uţ v minulom roku som upozornil na zákaz vstupu psov na detské ihrisko, doteraz tento 

zákaz nebol umiestnený, zároveň doporučujem doplniť viac hojdačiek pre veľký záujem detí. 

Primátor – plánujeme s doplnením detského ihriska o kvalitné hojdačky od tohto istého 

dodávateľa. 



- 28 - 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 2/ 2 0 1 1 

 

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

19,00hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Ľubomír Vaľko   Mgr. Eva Lacová   
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Výhrady k zápisnici poslanca a overovateľa Ing. Ľubomíra Vaľka : 

 

1. K bodu č. 6 : Rozpočet mesta na roky 2011 – 2013 -  nie je uvedený výsledok 

hlasovania,  

2. Vzhľadom na to, ţe predsedajúci na zasadnutí MsZ konaného dňa 10.03.2011 dal hlasovať 

za pôvodný návrh predkladateľa a aţ po následnom neschválení dal hlasovať o navrhovaných 

zmenách Ing. Vaľka a  Ing. Cacaru. Boli schválené pripomienky Ing. Cacaru. Následne 

predsedajúci dal druhýkrát hlasovať o navrhovanom rozpočte so schválenými zmenami Ing. 

Cacaru, čo sa malo uskutočniť aţ na nasledujúcom zasadnutí MsZ, nie na tom istom 

zasadnutí MsZ. Na základe uvedeného rozpočet mesta na rok 2011 – 2013 nebol schválený 

na zasadnutí MsZ konaného dňa 10.03.2011. 

   

 

Ing. Ľubomír Vaľko  


