
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 26. mája 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: Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Viera Venglarčíková, Magdaléna 

Juhásová 

 

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

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

Martin Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdrţal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

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

Martin Šuľak, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing.Viera 

Venglarčíková, Zdrţal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

      

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.    Záverečný účet mesta Stráţske za rok 2010 

7.    Návrh VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi drobnými stavebnými odpadmi  

       a elektroodpadmi z domácností 

8.    Návrh VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /ţiakov  

       a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium  

       v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských kluboch  

       detí, v školských strediskách  záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov  

       a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach   

9.    Návrh Štatútu mesta Stráţske 

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o výsledku následnej finančnej kontroly na  

       MsPS 

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole vykonávania inventarizácie    

       pokladní na MsÚ a MsPS za rok 2010  

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich  

       z kontrol vykonaných v 2. polroku 2010 

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 : 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 
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K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 182/2011 zo dňa 10.03.2011 bola úloha pre predsedov komisií pripraviť návrh 

kompetencií svojich komisií s termínom do 31.03.2011. Úloha  nebola splnená, na 

pracovnom stretnutí poslancov bol navrhnutý nový termín do 20.06.2011. 

 

Hlasovanie za schválenie nového termínu do 20.06.2011 :  

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 

 

Úloha vypracovať dodatok k VZN č. 3/2008  – je samostatným  bodom dnešného rokovania. 

V uznesení č. 183/2011 zo dňa 08.04.2011 neboli prijaté ţiadne úlohy. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok za zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej : 

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

Primátor - je moţné zverejniť všetkých platičov, avšak bol byt to obrovský zoznam, je moţné 

tieţ zverejniť neplatičov nad určitú zákonom stanovenú čiastku. 

 

Hlasovanie za úlohu zverejniť zoznam všetkých platičov miestnych daní a poplatkov za rok 

2010: 

T : do 31.08.2011   Z : vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

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

p. Šuľak – dnešným dňom sme začali s opravou stĺpov s tým, aby bola celá autobusová 

stanica opravená najneskôr do 30. budúceho mesiaca. 
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- je moţné, aby občania nemuseli určitý čas platiť daň za psa, ktorého si zobrali z útulku, aby 

sme občanov motivovali. 

Primátor – je potrebné to ošetriť vo VZN o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za KO 

a drobné stavebné odpady na najbliţšie obdobie. 

 

Pripomienky p. Knapa : 

– v Od Laborec sú bočné schody v dezolátnom stave a vchodové dvere sú neestetické, 

doporučujem ich vymeniť aj z dôvodu veľkého úniku tepla. 

Primátor – schody uţ boli opravené.Bolo urobené výberové konanie, kde bol vybraný 

dodávateľ, ktorý zrealizuje výmenu dverí a okien. 

- doporučujem zváţiť vyuţitie priestorov zimného štadióna a kina. 

Primátor – máme pripravený projekt  na rekonštrukciu kina v prípade, ţe bude zverejnená 

výzva na získanie prostriedkov z eurofondov. Pokiaľ takáto moţnosť nebude, je potrebné 

pripraviť projekt s minimálnymi nákladmi na rekonštrukciu kina vlastnými prostriedkami, 

aby mohlo byť kino vyuţívané podľa potreby. 

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

p. Šuľak – nádoby boli presunuté na iné vhodné miesta. 

- usmerniť parkovanie na ul. Obchodnej oproti štátnej polícii. 

p. Roman – majitelia boli upozornení, definitívne sa tento problém odstráni tým, ţe tam bude 

vytvorené parkovisko. 

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

Primátor – bola vykonaná obhliadka daţďových zvodov s p. Dzurillom, ktorý vypracuje 

cenovú ponuku a tieto zvody opraví, MsPS potom opraví omietku. 

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

kulturistiky, či by nebola iná miestnosť. 

Primátor  – je potrebné, aby zašli za Ing. Kmecovou, ktorá má prehľad o voľných priestoroch. 

Pripomienky Ing. Vaľka : 

 – navrhujem vypísať výberové konanie na riaditeľa MsPS do 31.03.2011. 

Primátor - bola ukončená následná kontrola v MsPS a bolo vypísané výberové konanie na 

riaditeľa MsPS, do ktorého sa moţno prihlásiť do 02.06.2011.  

 – ţiadam predloţiť účtovný stav hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta k 31.12.2000, 

2001, 2002. 

Primátor - je moţnosť kedykoľvek po dohode s vedúcou ekonomického oddelenia nahliadnuť 
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do týchto materiálov. 

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

primátor – skoro všetky uţ boli opravené. 

– nabudove COOP Jednota je poškodená omietka, zamáka, na streche budovy rastie strom, 

doporučujem upozorniť majiteľa. 

Primátor - majiteľ bol telefonicky upozornený, ak nedôjde k náprave, bude upozornený aj 

písomne. 

-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. 

p. Šuľak – tento zákaz bol včera umiestnený pri vstupe na detské ihrisko, je uţ  len na polícii, 

aby kontrolovala dodrţiavanie tohto zákazu. 

Primátor – sú objednané 2 prvky od tohto istého dodávateľa a bolo uskutočnené výberové 

konanie na dodávateľa stavebných prác. 

MsZ zobralo riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ na vedomie. 

 

 

K bodu č. 6 :Záverečný účet mesta Strážske za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma ako aj Správu nezávislého audítora 

mestskému zastupiteľstvu, List audítora mestskému zastupiteľstvu a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 

 

Úvodné slovo k tomuto materiálu mala vedúca ekonomického oddelenia Ing. Lecáková. 

Ing. Marko informoval o svojom odbornom stanovisku k záverečnému účtu mesta Stráţske. 

 

Ing. Cacara – finančná komisia po prejednaní na svojom zasadnutí doporučuje záverečný účet 

mesta Stráţske schváliť. 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Stráţske, Správu 

nezávislého audítora mesta Stráţske k auditu riadnej účtovnej závierky a rozpočtového 

hospodárenia účtovnej jednotky – Mesto Stráţske za účtovné obdobie od 01.01.2010 do 

31.12.2010 a List audítora zastupiteľstvu mesta Stráţske ako súčasť auditu účtovnej závierky 

zostavenej účtovnou jednotkou – Mesto Stráţske za účtovné obdobie končiace 31. decembra 

2010 zobralo MsZ na vedomie. 
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Hlasovanie za schválenie : 

 

-Celoročné hospodárenie Mesta Strážske za rok 2010 bez výhrad.  

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 

 

-Usporiadanie schodku rozpočtu z príjmových operácií vo výške 62 256,58 €. 

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 

 

-Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia po usporiadaní vo výške 244 884,35 € do 

rezervného fondu. 

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. 4/2011o nakladaní s komunálnymi drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácností 

 

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

spracovateľka tohto materiálu. 

p. Šuľak – je to taký malý zákon mesta, podľa ktorého by sa mal kaţdý občan správať, 

pretoţe v tomto smere  je veľká nedisciplinovanosť u občanov mesta. Jeho dodrţiavanie by 

mala sledovať vo väčšej miere MsP. 

Ing. Cacara – v tomto VZN nie je presne definované, ktoré priestupky môţe prejednať mesto. 

p. Bočková – mesto prejednáva priestupky za nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré má 

v kompetencii, pokiaľ nie, postúpi ich na Obvodný úrad ŢP. 

p. Šuľak – keď obyvatelia pripravia elektroodpad v zmysle dohodnutého harmonogramu, ešte 

predtým, kým ho naši pracovníci zberajú, sú tzv. tieţ „ podnikatelia “, ktorí ich stihnú 

predbehnúť a vyberajú z tohto, čo sa im hodí.  

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácností : 
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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 

 

K bodu č. 8 : Návrh VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov 

detí /žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov 

na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských 

kluboch  detí, v školských strediskách  záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodné slovo k tomuto materiálu mal 

primátor, pretoţe spracovateľ nebol prítomný. 

Tento materiál bol prejednaný a upravený na pracovnej porade poslancov. O navrhovaných 

úpravách v časti V. informoval Ing. Marko. 

MUDr. Jurečková – nesúhlasím s poţiadavkami CVČ, aby boli zníţené výšky príspevkov od 

detí, resp. plnoletých členov krúţkov. Pokiaľ by nebol dostatočný záujem o krúţky v CVČ, 

dá sa táto činnosť vykonávať aj v školských kluboch ZŠ, v Michalovciach zrušili CVČ. 

Mgr. Hajdučko – navrhujem zmenu výšky príspevku z 2 € na 1 € na dieťa. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny v časti V.: 

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 

 

Hlasovanie za návrh zníženia výšky príspevku z 2 € na 1€ na dieťa : 

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

Hajdučko,Michal Knap, Martin Šuľak, Proti : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

 

Hlasovanie za VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov 

a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium  

v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských kluboch  detí, 

v školských strediskách  záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok 

úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach s predtým schválenými 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, 

Ing. Viera Venglarčíková, Proti : MUDr. Dana Jurečková, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 9 : Návrh Štatútu mesta Strážske 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor, ktorý 

uviedol dôvod, pre ktorý bol štatút mesta novelizovaný v zmysle Zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie za schválenie Štatútu mesta 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. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 10 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku následnej 

finančnej kontroly na MsPS 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal Ing. Marko. 

MUDr. Jurečková – podalo sa uţ trestné oznámenie ? 

Primátor – právnik pripravuje návrh na trestné oznámenie. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske zobralo MsZ na vedomie. 

 

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

inventarizácie pokladní na MsÚ a MsPS za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Informoval o nej hlavný kontrolór mesta  

Ing. Marko. 

Správu hlavného kontrolóra zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení 

vyplývajúcich z kontrol vykonaných v 2. polroku 2010 

 

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

mesta Ing. Marko. 

Túto správu hlavného kontrolóra mesta 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 Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske o nakladaní 

s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. štvrťrok 2011. Informovala o zníţenej 

produkcii komunálneho odpadu a odpadov uloţených na skládku Pláne v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku (-52,76 t), taktieţ o niţších mnoţstvách odovzdaných 

separovaných zloţiek a o problémoch pri nakladaní s odpadom. Správu doplnil p. Šuľak.  

Komisia sa v diskusii zaoberala zabezpečením zberu zmesového komunálneho odpadu 

v našom meste. Kým na zber separovaných zloţiek komunálneho odpadu sa dajú získať 

prostriedky z fondov, oblasť zmesového komunálneho odpadu ostáva bez moţnosti získať 

finančné zdroje. V súčasnosti pouţívané zberové auto BOBOR je z roku 1983. Veľmi časté 

poruchy zvyšujú prevádzkové náklady o náklady na opravu - v mesiacoch december 2010 aţ 

február 2011 bolo vozidlo nefunkčné a za zapoţičanie vozidla na zber odpadu MsPS platil 

denne 90 €. Z vozidla  vyteká olej – ostáva olejová stopa, ktorá znečisťuje ţivotné prostredie 

a je predmetom oprávnenej kritiky zo strany občanov mesta. Pri manipulácii s kontajnermi 

časť odpadu vypadáva a pracovníci musia odpad ručne zbierať. Súčasné vozidlo nemá 

vybavenie na stláčanie odpadu a preto vyvezie pri jednom vývoze menšie mnoţstvo odpadu. 

Druhým problémom, ktorý je potrebné koncepčneriešiť je nakladanie s biologicky 

rozloţiteľným odpadom (BRKO) v meste. V súčasnosti funguje systém zberných miest na 

tzv. „zelený odpad“, ktorý sa zbiera a zváţa na „mestské kompostoviská“ pri technických 

sluţbách a v mestskom parku. Na zberných miestach však nedisciplinovanosťou občanov 

dochádza k zmiešavaniu s ostatným komunálnym odpadom. Aj prevádzka kompostovísk nie 

je zabezpečená v súlade so zákonom a ich kapacita nie je dostatočná. Okrem to od 1. 1. 2013 

pribudne mestu povinnosť separovane zbierať a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie 

aj tzv. „kuchynského odpadu“. V tomto prípade kompostovanie musí zahŕňať aj 

„hygienizáciu“ odpadu.  

Komisia zobrala informáciu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za 

I. štvrťrok 2011 na vedomie a doporučuje:  

- mestskému zastupiteľstvu z fondu rezerv schváliť finančný príspevok pre MsPS na 

nákup nového vozidla na zber komunálneho odpadu, 

Primátor – je potrebné pripraviť rôzne alternatívy zo strany MsPS ako sa bude tento problém 

riešiť a na najbliţšom zasadnutí MsZ sa k tomu vrátime. 

Ing. Cacara – doporučujem prijať úlohu, aby MsPS vypracoval analýzu súčasného stavu 

a návrh na nákup nového vozidla, aby sme sa stále iba o tom nerozprávali. 



- 10 - 

Hlasovanie za úlohu vypracovať analýzu súčasného stavu techniky na zber TKO : 

T : do 20.06.2011     Z : poverený pracovník riadením MsPS 

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 

- vedeniu mesta a vedeniu MsPS koncepčne riešiť nakladanie s biologicky 

rozloţiteľným odpadom, vrátane kuchynského odpadu (kompostovanie, výroba 

bioplynu). 

p. Bočková predloţila upravený 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 šiestimi dodatkami. 

Komisia návrh VZN prerokovala a doporučuje MsZ VZN schváliť. 

p. Bočková informovala členov komisie o vydaní 19 rozhodnutí, ktorými bol mestom 

Stráţske vyrubený poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2011 pre prevádzkovateľov 

MZZO, podľa skutočnosti za rok 2010.Vyrúbené poplatky predstavujú sumu 3 550 €. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

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

- o vyjadrení ministerstva ţivotného prostredia k zmene navrhovanej činnosti Minioceliareň 

Stráţske v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie, 

v ktorom sa uvádza: „navýšenie výrobnej kapacity oceliarne z doposiaľ plánovaných cca 

600 tis. t/rok na 800 tis. t/rok nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na ţivotné 

prostredie a zdravie ľudí a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 

ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie“, 

- o priebehu konania o povolení dočasného uţívania časti stavby „Minioceliareň Stráţske – 

SO 049 Oceliareň“ . V rámci konania bola prerokovávaná zmena stavby pred 

dokončením, ktorá spočíva v zníţení výšky komína oceliarne z pôvodne projektovaných 

45 m nad terénom na 30 m a komína valcovne zo 40 m nad terénom na 30 m, na základe 

návrhu dodávateľa technológie spol. SMS Concast a SMS Meer na úpravu výšky komína. 

Posudok (Imisno-prenosové posúdenie stavby), v ktorom je uvedené: “Hodnotené 

znečisťujúce látky od stavby Minioceliareň Stráţske aj po zníţení komínov spĺňajú 

povolené limitné hodnoty znečisťovania ovzdušia podľa vykonávacích predpisov MŢP 

o kvalite ovzdušia k zákonu č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a podmienky stanovené pre nové 

zdroje znečisťovania ovzdušia“, vypracoval RNDr. Juraj Brozman, Martin – oprávnená 

osoba pre imisno-prenosové posudzovanie,  

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

- o vydanom rozhodnutí SIŢP Košice, ktorým bolo povolené uţívanie stavby „Stráţske 

EBA, úprava spevnených plôch“ pre účely biodegradácie nebezpečných odpadov 

technológiou ROPSTOP SB a zmene integrovaného povolenia pre prevádzku EBA, s.r.o. 

Bratislava, prevádzka Stráţske, ktorou bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke 
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„Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných 

odpadov“,, 

- o vydanej zmene integrovaného povolenia pre „Prevádzku svetelných stabilizátorov“ 

spoločnosti Chemko Light Stabilizers, s.r.o.; predmetom zmeny integrovaného povolenia 

je zmena platného súboru TPP a TOO pre prevádzku Dastib a zmena v časti II. vydaného 

integrovaného povolenia v kapitole B. Emisné limity., 

- o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzky Výrobňa 

DAM 390 a LAV 27; zmena sa týka zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi a posúdenia návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom,  

- o vydanom súhlase na uţívanie MZZO realizovaného v rámci stavby „Stavebné opravy 

a prístavba Reštaurácia“, pre p. Martina Hajdučka, 

- o vydanom súhlase na uţívanie MZZO pre spoločnosť SSM, a.s. Stráţske – ohrev 

zemného plynu v regulačnej stanici plynu, 

- o vydanom súhlase na stavbu MZZO pre Pravoslávnu cirkevnú obec Stráţske, ktorá bude 

realizovaná v rámci stavby „Pravoslávny chrám sv. Ducha Stráţske “ ; ide o  MZZO 

s palivom zemný plyn, ktorý bude zabezpečovať vykurovanie miestnosti stálej sluţby, 

temperovanie chrámovej časti a prípravu TUV,  

- o vydanom súhlase na zmenu MZZO – zmena prevádzkovateľa - CHEMSTROJ, s.r.o. 

nahradil PROROGO, s.r.o. Stráţske, 

- o zaslaných upozorneniach pre prevádzkovateľa MZZO spoločnosť IVAX, s.r.o. 

Humenné, 

- o vydanom súhlase Mesta Stráţske na výrub drevín pre Mesto Stráţske - 5 ks dreviny 

borovica pri materskej škole; pri plánovanom zatepľovaní budovy z juţnej strany, úprave 

fasády a výmene okien, ktoré budú realizované v júli 2011, nie je za súčasného stavu 

moţné postaviť lešenie, 

- o vydanom súhlase Mesta Stráţske na výrub drevín pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 

Stráţske -19 ks topoľ šľachtený a  2 ks javor horský v mestskom parku (odborný posudok 

ŠOP, Správa CHKO Latorica č. CHKOLA/161/2011 vypracoval po terénnej obhliadke 

Ing. Minarčín; stromy sú suché, odumreté a so zdravotným poškodením korunovej časti 

nad 80 %; priestor je verejne prístupným areálom mestského parku s moţným pohybom 

osôb na danej parcele), 

- o postúpení podania z ObÚ ŢP Michalovce na prešetrenie sťaţnosti „Likvidácia 

odpadových vôd na ul. Zámočníckej v Stráţskom“, 

- o vydanom rozhodnutí ObÚ ŢP Michalovce, ktorým bol povolený výrub drevín v rámci 

areálu Chemko a dohode o spôsobe náhradnej výsadby, 

- o doručenom povodňovom pláne záchranných prác spoločnosti SSM, a.s.; Chemko Light 

Stabilizers, s.r.o. zatiaľ plán nedoručila, 

- o šetrení „sťaţnosti na neoprávnené zneuţívanie súkromného pozemku“ - po zistení 

skutočného stavu, mesto Stráţske, v súlade s ustanovením § 18 ods. 7 zákona č. 223/2001 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozornilo osobu 

zodpovednú za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom na jej 

povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady 

v lehote do 31.5.2011., 

- o pracovnom rokovaní, ktoré organizoval KÚ ŢP Košice, vo veci návrhu riešenia PCB 

Chemko Stráţske a.s. v likvidácii., konaného na OÚŢP Michalovce dňa 28.4.2011. 

Výstupom rokovania bol list KÚŢP Košice ministerstvu ţivotného prostredia. 
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

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

pouţil na doplatenie úhrady za inv. vozík. Komisia si z minulého zasadnutia vyţiadala 

doplnenie dokladov. Pán Igor Boroš doplnil ţiadosť o rozhodnutie z úradu práce o priznaní 

peňaţného príspevku na kúpu pomôcky a taktieţ aj faktúru za vozík a príslušenstvo. Komisia 

sa rozhodla poţiadať o schválenie výnimky z VZN č. 1/2008 čl. 6 ods. 3 primátora mesta 

z dôvodu, ţe podľa VZN je maximálna výška dávky v sume 49,79 Eur. Komisia doporučuje 

schváliť jednorazovú dávku vo výške 200 Eur.  

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Igora Boroša vo výške 200 € na 

základe čl. 6 ods. 3 VZN č. 1/2008: 

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

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

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

 

Redakčná rada – informuje PhDr. Bušaničová 

 

Príspevky k zverejneniu sú doručované neskoro a sú veľmi rozsiahle. Je potrebné zváţiť, či 

rozšírime noviny o jednu stránku alebo vydáme mimoriadne číslo. 

 

Finančná komisia – informuje Ing. Cacara 

 

Komisia  sa oboznámila výsledkom hospodárenia mesta  za rok 2010. Prekročenie rozpočtu 

v niektorých výdavkových poloţkách je z dôvodu  prekročených  nerozpočtovaných príjmov 

na krytie výdavkov ako sú: projekt sociálna práca, aktívna zamestnanosť, hmotné núdze ako 

aj  škola a školské zariadenia, ktoré čerpali zvýšený výdavkový rozpočet o prekročené vlastné 

zdroje . 

Komisia skonštatovala, ţe aj napriek prekročeniu niektorých výdavkových poloţiek bol 

plánovaný rozpočet vcelku dodrţaný.  Oproti plánovanému schodku rozpočtu vo výške 311 

919,64 €, ktorého krytie bolo plánované zo zdrojov roku 2009, ako aj pouţitím 

mimorozpočtových zdrojov FRR sa počas roka podarilo rozpočet splniť a zníţiť plánovaný 

schodok  o 255 427,06 €. Schodok  za rok 2010 je vo výške 56 492,58 €. Z predloţených 
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výsledkov vyplýva ţe mestov roku 2010  hospodárne nakladalo s rozpočtom mesta. Zostatok 

rozpočtových prostriedkov  vo výške 244 884,35 € odporúča pouţiť na tvorbu FRR. 

Komisia do poručuje  MsZ  Záverečný účet mesta za rok 2010 schváliť. 

Ţiadosť Dr. Martina Molnára Michalovce o príspevok na pripravovanú publikáciu s názvom 

Historické príbehy  Michaloviec, Sobraniec Stráţskeho Vinného a ďalších lokalít.  

Komisia doporučuje  bliţšie špecifikovať, čo v tejto publikácií bude o meste Stráţske. 

Primátor – na základe tejto ţiadosti bola vypracovaná objednávka na túto publikáciu 

v hodnote 1 200 €.   

Ţiadosť  p. Vladislava Šula o odkúpenie  pozemku parc. 545/25d  545/26d.  

Komisia doporučuje  ţiadosť na prerokovanie MsZ. 

Ing. Venglarčíková informovala o zdôvodnila negatívne stanovisko komisie výstavby a ÚP.  

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemkov na ul. Kasárenská na novovytvorených 

parcelách C-KN č. 545/25, druh pozemku zastavané plochy o výmere 3 m² a č. 545/26, druh 

pozemku zastavané plochy o výmere 9 m² pre p. Vladislava Šula, Kasárenská 738, Strážske za 

cenu 12 € a náklady spojené s prevodom. Geometrický plán overený Správou katastra 

v Michalovciach kupujúci predloží predávajúcemu ako prílohu ku kúpnej zmluve : 

 

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 

 

Ţiadosť Oddielu kulturistiky a silového trojboja o príspevok  vo výške 355 € na Majstrovstvá 

Európy v silovom trojboji.  

Komisia doporučila MsZ príspevok schváliť, avšak po zistení, ţe  poskytnutá dotácia zo 

strany oddielu kulturistiky a silového trojboja nebola vyčerpaná, konštatuje, ţe nie je moţné 

poskytnúť ďalšiu dotáciu. 

Ing. Vaľko – jedná sa o finančné prostriedky na mimoriadnu športovú akciu, ktorá pred 

začiatkom sezóny nebola známa. 

PhDr. Bušaničová –oddiel by mal čerpať prostriedky na túto akciu, ktoré mu uţ boli 

schválené, v prípade, ţe bude potrebovať ďalšie, nech o nich znovu poţiada. Keď budú 

dostatočne zdokladované a zdôvodnené, nebude problém ich schváliť. 
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Komisia prerokovala poţiadavky a príspevok na :  

-súťaţ Memoriál Nistora  vo výške  300 € 

MUDr. Jurečková – príspevok je poţadovaný pre p. Grmolcovú ako organizátorku tejto 

súťaţe, vystupuje ako právnická alebo fyzická osoba.  Aký je rozdiel medzi kolkárskym 

klubom Navic a občianskym zdruţením kolkárov a rekreačných športovcov. 

Ing. Lecáková – p. Grmolcová nemôţe ţiadať príspevok ako fyzická osoba, je moţné aby 

túto akciu organizovalo mesto, vtedy budú finančné prostriedky pouţité z rozpočtu mesta. 

p. Knap vysvetlil rozdiel medzi týmito dvoma organizáciami, čo sa týka členov je v nich asi 

10 % identických.  

 

-rybárske preteky Mareka Ohradzanského vo výške 160 € 

- Občianske zdruţenie kolkárov a rekreačných športovcov vo výške 470 € 

Komisia odporúča postupovať v zmysle platnéhoVZN a schváleného rozpočtu a navrhuje 

schváliť dotáciu vo výške 400 € z poloţky príspevky pre spoločenské organizácie a cirkvi. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre OZ kolkárov a rekreačných športovcov vo výške 400 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

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

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Ing. Jozef Dvorščák 

 

Obchodno – podnikateľská komisia – informuje p. Knap 

Ukončenie a prevzatie prevádzky Revenge, a.s. /bývalý Genesis/ lacný textil /secondhand/  

k 30.04.2011 v OD Laborec na poschodí  miestnosť č. 2  o výmere cca 58 m
2
. 

    - 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
 miestnosť č. 2 po prevádzke Revenge, a.s., 

za účelom zriadenia prevádzky lacný textil /secondhand/, chce pokračovať v tejto činnosti 

ako fyzická osoba, vzhľadom na veľký dopyt zákazníkov. Sortiment by chcela rozšíriť 

o predaj galantérie a drobného tovaru- komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Slavomíru Mokaňovú , 

Vihorlatská 623 Strážske v OD Laborec na poschodí o rozlohe cca 58 m² za účelom zriadenia 

predajne lacný textil, galantéria a drobný tovar : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 
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Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

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

 

Milina Kišová, Oreské 160 ţiada o umiestnenie predajného stánku na letnom kúpalisku 

v Stráţskom počas letnej sezóny za účelom predaja rýchleho občerstvenia. 

-komisia nedoporučuje 

 

p. Šuľak – doporučujem túto ţiadosť schváliť. 

K tejto problematike sa vyjadrili viacerí poslanci, ktorí mali k tejto ţiadosti kladné aj záporné 

stanoviská. 

 

Hlasovanie za neschválenie návrhu obchodno-podnikateľskej komisie, ktorá nedoporučuje 

schváliť žiadosť Miliny Kišovej o umiestnenie predajného stánku na letnom kúpalisku počas 

letnej sezóny : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

Proti :PhDr. Liduška Bušaničová,  Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko,   

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

 

Hlasovanie za schválenie žiadosti p. Miliny Kiššovej o umiestnenie predajného stánku na 

letnom kúpalisku počas letnej sezóny : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

Proti : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Katarína Mikulová, Vihorlatská 626, Stráţske, ţiada o prenájom nebytového priestoru 

v OD Laborec na poschodí  o výmere cca 39 m
2
 miestnosť č. 5 za účelom zriadenia 

prevádzky lacný textil /secondhand/- komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Katarínu Mikulovú, 

Vihorlatská 626, Strážske v OD Laborec na poschodí o výmere cca 39 m² za účelom 

zriadenia prevádzky lacný textil : 

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 
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Iveta Chomová, Mierová 630, Stráţske, ţiada o prenájom garáţe na Chemiku II, ul. 

Obchodná za účelom garáţovania osobného autá.V prípade moţnosti by garáţ aj odkúpila. 

- komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 4 pre p. Ivetu Chomovú, Mierová 630, Strážske 

v budove Chemik II, Obchodná 252 : 

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 

 

Július Surmin, Obchodná 252, Stráţske ţiada o prenájom garáţe na Chemiku II. ul. 

Obchodná, za účelom garáţovania osobného autá. Predmetná garáţ sa nachádza v lokalite 

jeho pobytu- komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 2 pre p. Júliusa Surmina, Obchodná 252, 

Strážske v budove Chemik II, Obchodná 252 : 

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 

 

Valéria Sivčová, Okruţná 499,  Stráţske, ţiada o prenájom nebytového priestoru v OD 

Laborec na poschodí  o výmere cca 14 m
2
 miestnosť č. 6 za účelom zriadenia predajne 

 galantéria a textil - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Valériu Sivčovú, Okružná 

499, Strážske v OD Laborec na poschodí o výmere cca 14 m² za účelom zriadenia predajne 

galantéria a textil : 

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 

 

Viktor Bača, 067 13 Rokytov pri Humennom 43 ţiada o  prenájom nebytového priestoru 

v ODLaborec na poschodí  o výmere cca 49 m
2
 miestnosť č. 1 za účelom zriadenia prevádzky 

kvetinárstva, doplnkového tovaru a darčekových predmetov- komisia doporučuje. 
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Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Viktora Baču, Rokytov pri 

Humennom 43 v OD Laborec na poschodí o výmere cca 49 m² za účelom zriadenia prevádzky 

kvetinárstva, doplnkového tovaru a darčekových predmetov : 

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 

 

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

vynaloţených nákladovv súvislosti s vykonanými elektroinštalačnými prácami 

v prenajatom objekte Kolkárne  v Stráţskom. Nájomca svoju ţiadosť doplnil, vyjadril sa k 

predloţenej faktúre  a následne bola vykonaná kontrola skutočne vykonaných prác.   

- komisia doporučuje zápočet oprávnených nákladov  vynaloţených na výmenu   

 elektroinštalácie na prenajatom objekte Kolkáreň v Stráţskom do platby nájomného pre 

 nájomcu Mgr. Kamila Šejirmana, Hlavná 177/30, Krivany vo výške 1 853,30 Eur bez DPH  

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stráţske (§ 20).   

Vladislav Šul, Kasárenská 738, Stráţske, ţiada o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta  

Stráţske parc. č. 545/25d, 545/26d. - komisia doporučuje 

 

Bytová komisia – informuje p. Knap 

 

Komisia zaevidovala a prehodnotila nové ţiadosti o byty: 

 

Hrnčiar Štefan – ţiada o nízkoštandardný byt, nasťahoval by sa tam so svojim synom, jeho 

druţkou a vnukom. Je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Dlh na TKO nemá. Komisia 

zaevidovala ţiadosť a vedie ju v evidencii uchádzačov o byt. 

Tatár Peter – ţiada o nízkoštandardný, prípadne aj byt na U-3. Nasťahoval by sa tam so 

svojou druţkou a dvoma deťmi. Ţiadosť odôvodňuje tým, ţe má ťaţko chorú dcéru, s ktorou 

musí pravidelne navštevovať lekárov v SR. Momentálne sú v ČR, príjem 13000 + 4800 Kč, 

dlh na TKO 61,06 Eur. Ku ţiadosti nie sú priloţené  potvrdenia o príjme a čestné vyhlásenie. 

Komisia zaevidovala ţiadosť, ale nevedie ju v evidencii uchádzačov o byt z dôvodu dlhu na 

TKO. 

Sabolová Jarmila – ţiada o byt v obytnom dome U-3, nasťahovala by sa tam so svojimi 

synmi. Ţiadosť odôvodňuje tým, ţe na Laboreckej ulici v nízkoštandardných bytoch sú na ňu 

a jej synom neustále naráţky s diskriminačným podtónom. Jeden syn je postihnutý, zle to 

znáša. Príjem majú 286 Eur mesačne. Ţiadosť je kompletná. Komisia zaevidovala ţiadosť 
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a vedie ju v evidencii uchádzačov o byt. 

Komisia doporučuje predĺţiť  nájomné zmluvy: 

 

Meno a priezvisko  Číslo bytu  Nájomná zmluva 

 

MAKARA Milan  U-3/C/1   na 3 roky 

KRIŠTOVÁ Beáta  B5   do 30.11.2011 

 

- u oboch nájomníkov neevidujeme dlh. 

  

Ing. Cacara – na základe predloţenej správy hlavného kontrolóra  o kontrole v MsPS, sme si 

istí, ţe p. Makara nemá voči mestu ţiadny dlh ?  

 

Hlasovanie za predĺženie nájomných zmlúv :  

 

Meno a priezvisko   Číslo bytu    na dobu 

Milan Makara   U-3/C/1   do 30.06.2012 

Beáta Krištová  B5    do 30.11.2011 

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 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informuje Mgr. Lacová 

 

26.5.2011 – SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŢNICEo 10.hodine v Mestskej 

kniţnici v Stráţskom. 

1.6.2011 (streda) – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ na detskom ihrisku v Stráţskom 

 - zábavný program od 15.hod. – mini Disco show, hádanky, hlavolamy a iné súťaţe pre deti, 

na záver tombola.  

19.6.2011 (nedeľa) – STRÁŢČANSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI– amfiteáter v parku 

o 14. hod. 

 - vystúpi DFS Straţčanik, Spevácka skupina Rozmarín, DFS Chemloňáčik, Spevácka 

skupina Hačure, FS Chemlon. 

Komisiadostala niekoľko podnetov od občanov mesta ohľadom neefektívneho vyuţívania 

priestorov CVČ. Občania by chceli vyuţívať priestory vo večerných hodinách od 18. hodiny 

na športové aktivity pre mládeţ, ţeny a muţov.  

Komisia navrhla, aby sa jednotlivým skupinám vyhovelo, aby CVČ prispôsobilo pracovnú 

dobu poţiadavkám občanov. Ak chceme, aby mládeţ trávila efektívne voľný čas nemôţeme 
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im priestory, na to určené, zamykať.  

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.  

Komisia navrhla, aby sa kroje pre p. Ťaska nepoţičiavali na dlhú dobu. Maximálne na dva 

týţdne za poplatok, alebo protisluţbu – vystúpenie pre mesto. 

Komisia prehodnotila ţiadosti od cirkevných a spoločenských organizácií a odporúča, aby 

mesto prispelo jednotlivým organizáciám v takej výške, v akej ţiadajú: 

Základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – 350 Eur od mesta 

(celkové náklady 440 Eur), 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stráţskom – 99,58 

Eur od mesta (celkové náklady 360 Eur), 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríţa v Stráţskom– 500 Eur od mesta (celkové 

náklady 550 Eur), 

Gréckokatolícka cirkev Stráţske– 3 000 Eur od mesta (celkové náklady 4 000 Eur), 

Rímskokatolícka cirkev Stráţske– 2 700 Eur od mesta (celkové náklady 3 000 Eur). 

 

Komisia odporúča, aby sa pracovná doba v CVČ upravila (prípadne predĺţila) aspoň 2x do 

týţdňa a aby aj vo večerných hodinách mala mládeţ a dospelí moţnosť na športové a iné 

aktivity v  CVČ.Ďalej navrhujeme, aby sa vynovené priestory vyuţívali aj pre iné vekové 

kategórie (ako pre detí a mládeţ do 30 rokov). 

Ing. Cacara – doporučujem , aby sa o tom rokovalo s riaditeľkou CVČ. 

 

Hlasovanie za úlohu prejednať s riaditeľkou CVČ úpravu prevádzkovej doby : 

T : do 17.06.2011   Z : referent školstva, predseda komisie kultúry, školstva  

           a mládeže, riaditeľ CVČ 

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 

 

Komisia odporúča, aby sa kroje pre p. Ťaska nepoţičiavali na dlhú dobu (mesiac, rok) 

maximálne na 2 týţdne za poplatok 15 Eur/kroj alebo za protisluţbu - vystúpenie pre mesto.  

Primátor – tento poplatok uţ bolschválený pre všetkých záujemcov o zapoţičanie. 
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Komisia odporúča, aby mesto prispelo jednotlivým organizáciám v takej výške v akej 

ţiadajú. 

 

Športová komisia – informuje Ing. Vaľko 

 

Členovia komisie prehodnotili ţiadosti o finančný príspevok od mesta: 

Miestna organizácia SRZ ţiada finančný príspevok na XII. ročník Memoriálu Mareka 

Ohradzanského vo výške 160,- Eur. 

P. Grmolcová(organizátor memoriálu) ţiada finančný príspevok na X. ročník Memoriálu 

Michala Nistora (stolnotenisový turnaj) vo výške 300 Eur (ceny pre účastníkov turnaja, 

občerstvenie, vydanie publikácie k X.ročníku). 

Občianske zdruţenie kolkárov a rekreačných športovcovţiada finančný príspevok na 

Medzinárodný kolkársky turnaj ţien a muţov vo Veľkom Šariši – IX. Ročník vo výške  

470 Eur. 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja Stráţske (OKaST) ţiada o finančný príspevok na 

Majstrovstvá Európy v silovom trojboji a v tlaku na lavičke v maďarskom meste Eger vo 

výške 355 Eur (celkové náklady 655 Eur). 

Na základne podnetov od občanov mesta sa členovia komisie vyjadrili k vyuţívaniu 

priestorov CVČ v Stráţskom vo večerných hodinách (od 18.hodiny). 

P. Varšo oboznámil členov komisie s termínmi plánovaných volejbalových turnajov: 

18. a 19.jún 2011 – Volejbalový turnaj 

2 a 3. júl 2011 – Volejbalový turnaj na mestskom kúpalisku v Stráţskom. 

P. Smoľák oboznámil členov komisie s projektom, ktorý realizuje Slovenský klub turistov – 

začali stavebné práce na výstavbu vyhliadkovej veţe – Krivošťanka. Členovia komisie si 

prezreli plánovaný projekt.  

P. Marcinová oboznámila členov komisie s problémovou situáciou v kolkárni: v zime je tam 

zima, sú tam nevhodné podmienky na tréningy, zdvíhací mechanizmus je pokazený. Členovia 

komisie navrhli, aby Občianske zdruţenie kolkárov a rekreačných športovcov pouvaţovalo 

nad moţným riešením a predniesli to na najbliţšej komisii.  

Členovia komisie navrhli, aby Športový kolkársky klub Stráţske mali tieţ v komisii svojho 

člena.  

Komisia odporúča, aby sa ţiadateľom o finančný príspevok vyhovelo v takej výške v akej 

ţiadajú. 

Komisia navrhuje, aby priestory Centra voľného času mohli vyuţívať všetky vekové 

kategórie aj vo večerných hodinách (nie len do 18.hodiny a len pre deti a mládeţ do 30 

rokov). 

 

Komisia legislatívna a ochrany verejného poriadku – informuje Ing. Vaľko 
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Ing. Dušan Cacara skonštatoval, ţe je potrebné urobiť a schváliť zmeny v súvislosti  

so zmenami zákonov. Navrhol, aby si štatút pozreli členovia komisie a prišli s pripomienkami 

resp. s návrhmi na doplnenie alebo zmeny v primátorom predkladanom návrhu.  

Vzhľadom na skutočnosť, ţe najbliţšie zasadnutie komisie bude aţ po 27.05.2011 a váţnosť 

materiálu, Ing. Vaľko skonštatoval, ţe navrhne poslancom schválenie tohto dokumentu 

preloţiť na nasledujúce zastupiteľstvo po 27.05.2011. 

Pre posúdenie z hľadiska meniacich sa  zákonom budú zodpovední: Ing. Vaľko, Ing. Cacara 

a Ing. Bočan. 

Ing. Vaľko a p. Roman oboznámili členov komisie a potrebe vypracovanie nového štatútu  

mestskej polície nakoľko VZN o zriadení mestskej polície, schválené uznesením č. 6/1991 

dňa  17. 12. 1991 a bolo účinné od 01. 01. 1992. Od tejto doby došlo, k viacerým zmenám 

nielen v legislatíve ale aj vyuţití a potrebe mestskej polície. 

Novelizáciu štatútu mestskej polície pripraví p. Roman v spolupráci s Mjr. Mgr. Sejnom a  

Ing.  Filipčíkom.  

Štatút komisie vypracuje v spolupráci s ostatnými členmi komisie MVDr. Búci hlavne 

v spolupráci s predsedom komisie, pre usmernenie v oblasti špecifikácie činností 

a harmonogramu komisie. 

S vypracovaním a novelizáciou jednotlivých štatútov členovia komisií súhlasili. Ukončenie 

spracovania a novelizácie jednotlivých štatútov, z pohľadu Komisie legislatívy a ochrany 

majetku MsZ, sa predpokladá na koncom júna. 

Zapisovateľka Ing. Zamborová informovala o činnosť komisie z hľadiska technického 

fungovania. Dohodlo sa, ţe materiály na komisiu  budú zasielané iba mailom. Ostatné 

dokumenty mesta sú  k dispozícií. na stránke mesta www.strazske.sk  a zákony sú na 

www.zbierka.sk.Predseda a členovia  komisie súhlasili so zasielaním materiálov 

elektronicky. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Viera Venglarčíková 

 

Komisii bola predloţená informácia o výsledku podaných ţiadostí o finančné prostriedky 

z Európskych fondov nainvestičné akcie  a o pripravovaných investičných akciách z EF. 

 

- Základná škola, modernizácia, stavba ukončená skolaudovaná. Projekt ukončený. 

- Hala separovaný zber, projekt v realizácií. Boli zakúpené zberné nádoby, nákladné 

vozidlo, vysoko zdviţný vozík a vrecia. Na stavebnú časť je ukončené verejné 

obstarávanie. Dokumentácia verejného obstarávania je zaslaná na MŢP SR Bratislava. 

Predpoklad ukončenia akcie je 10/2011.  

http://www.strazske.sk/
http://www.zbierka/
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- Zlepšenia kvality ovzdušia (nákup čistiacej techniky), projekt sa realizuje. Dodané sú tri 

auta. Je podaná ţiadosť o platbu Ukončenie projektu je 12/2011. 

- Rozšírenie stokovej siete, Prebieha verejné obstarávanie. Bude podaná ţiadosť 

o predlţenie termínu ukončenia projektu z dôvodu opakovania verejného obstarávania. 

- Modernizácia verejného osvetlenia, verejné obstarávanie ukončené. Dokumentácia 

zaslaná na Slovenskú energetickú a inovačnú agentúru do Košíc na schválenie. Termín 

ukončenia je 10/2011. 

Dotácie:  - Kamerový systém, schválená dotácia vo výške 7 000 EUR. 

               - Rekonštrukcia mestského rozhlasu, zrealizovaná v súlade s dotáciou. 

               - Na vojnové hroby schválená dotácia 10 000 EUR. 

Komisia bola oboznámená s postupom prípravy IBV Sever a záhradkárskej osady SIHOŤ II.  

Na IBV Sever je vypracovaný geometrický plán na delenie pozemkov a podaná ţiadosť na 

SPF RO Michalovce a SVP, štátny podnik Košice o odkúpenie pozemkov. 

Na záhradkársku osadu SIHOŤ II je daná objednávka na vypracovanie geometrického plánu 

na delenie pozemkov, ktorý bude zároveň podkladom ku ţiadosti o odkúpenie pozemkov.  

 

Komisia po prerokovaní ţiadosti Mgr. Kamila Šejirmana, Hlavná 177/30, 082 71 

Krivanyo kontrolu zápočtu skutočne vynaloţených nákladov za vykonané elektroinštalačné 

práce v objekte kolkárne doporučuje schváliť zápočet vo výške 1 853,30 EUR,  bez  DPH.  

 
Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov vynaložených na elektroinštalačné 

práce v objekte kolkárne pre nájomníka Mgr. Kamila Šejirmana, Hlavná 177/30, 082 71 

Krivany vo výške 1 853,30 € bez DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

 ( § 20 ) : 

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 

Komisia prerokovala podanú ţiadosť Vladislava Šuľa, Kasárenská 738, Stráţske ohľadne 

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

stavebnom pozemku, na ktorom má vybudovaný rodinný dom. Komisia jeho prvú ţiadosť 

o odkúpenie pozemkov prerokovala 21.10.2010. Trvá na pôvodnom stanovisku a 

nedoporučuje v súčasnej dobe odpredaj, nakoľkoto nedovoľuje platný územný plán. 

Predmetné pozemky sú súčasťou ďalšieho samostatného stavebného pozemku.  

Komisia prerokovala podnet občana Juraja Andrejku ohľadne poškodenia preliezok, 

oplotenia a neudrţiavania detského ihriska v Stráţskom k čomu predloţil fotografie. Komisia 

navrhuje opravu preliezok, oplotenia a výsadbu kvetín do palisád, výsadbu drevín a ďalšie 
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práce spojené s prevádzkou detského ihriska. 

 

Primátor – údrţbu detského ihriska vykonáva firma, ktorá to inštalovala. Chodia tu 2 krát do 

roka. Tohto roku uţ boli vykonané potrebné opravy. Nájdu sa stále vandali, ktorí ničia toto 

zariadenie. Pre vytvorenie tieňa boli zabezpečené a vysadené stromčeky - smreky. 

 

Vzhľadom na znečistenie kanála za záhradami ulice Zámočníckej komisia doporučuje 

poţiadať vlastníka otvoreného kanála na jeho vyčistenie. 

Primátor – vyriešenie tohto problému zabezpečí vybudovanie kanalizácie v tejto časti mesta 

zo schválených finančných prostriedkov z eurofondov. 

 

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

 

Mgr. Hajdučko – doporučujem zabezpečiť náramky pre návštevníkov letného kúpaliska, 

ktoré musia mať príslušnú vodotlač pre kontrolu zaplatenia vstupného. 

MUDr. Jurečková – na hlavnej ceste pri cintoríne chýba liatinový kryt na kanalizačnú šachtu. 

-bude sa opravovať chodník na ul. Pod hradom ? 

Mgr. Lacová – na detskom ihrisku chýba voda na umytie a občerstvenie. 

Ing. Venglarčíková – zaviesť jednotný systém písomnej úpravy VZN a vnútorných 

predpisov. 

p. Knap – zlá viditeľnosť príslušníkov MsP na kriţovatke pri príchode ţiakov do školy, mali 

by pouţívať reflexné vesty. 

- nie sú vykosené plochy na okraji mesta smerom na Humenné a Vranov nad Topľou. 

- na ul. Okruţnej ešte stále nie je vykonaná úprava ohľadom umiestnenia spomaľovačov 

cestnej premávky. 

p. Roman – máme pripravený potrebný materiál, tento týţdeň to bude zrealizované. 

Ing. Vaľko – je potrebné vykonať jednanie so zástupcami obce Pusté Čemerné, aby 

upozornili majiteľov veľkoošíparne na odstránenie neznesiteľného zápachu, ktorý sa šíri do 

mesta. 

- je moţné zabezpečiť osvetlenie chodníka s ul. Za záhradami k autobusovej stanici ? 

Ing. Dvorščák – v zápisnici zo zasadnutia komisie ŢP je uvedený súhlas na výrub veľkého 

mnoţstva drevín v areáli Chemka s tým, ţe bude náhradná výsadba, kde sa bude vysádzať ? 

Primátor – v mestskom parku a časť v areáli Chemka. 

-aký je záver z jednania o likvidácii PCB látok v areáli Chemka ? 

Primátor – táto záleţitosť prebieha uţ asi 9 rokov, podľa informácie bude vykonaný prieskum 
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skutočného zamorenia pôdy  v areáli Chemka a potom má byť stanovený ďalší postup pri ich 

likvidácii vrátane poukázania finančných prostriedkov zo strany štátu. 

-doporučujem zapnúť všetky zdroje mestského rozhlasu a fyzicky skontrolovať ich účinnosť 

na území celého mesta. 

Primátor – mestský rozhlas je riešený bezdrôtovým prenosom, nie sú ešte pokryté všetky 

časti mesta. 

-na odbočke na ul. Kasárenskú je dlhodobo poškodená dopravná značka, ktorá je umiestnená 

za reklamnou betónovou skruţou, takţe nie je ani viditeľná. 

 

Primátor informoval o potrebe schváliť pouţitie finančných prostriedkov z fondu rezerv na 

krytie kapitálových výdavkov nasledovne : 

a ) obstaranie motorového vozidla vo výške do 40 000 € 

b ) obstaranie autobusových zastávok vo výške do 40 000 €  

 

MUDr. Jurečková – zdá sa mi veľmi veľká suma 40 tis. € na zakúpenie nového auta a na 

zabezpečenie autobusových zastávok sa mi zdá málo. 

 

Hlasovanie za schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu rezerv na krytie 

kapitálových výdavkov nasledovne : 

a ) obstaranie motorového vozidla vo výške do 40 000 € 

 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,   

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : MUDr. Dana Jurečková 

 

b ) obstaranie autobusových zastávok vo výške do 40 000 €  

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,   

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : MUDr. Dana Jurečková 

 

Primátor informoval o moţnosti poţiadať o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

 

Hlasovanie za schválenie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie : 
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Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú  

pre žiadateľa : Základná škola, Mierová 1, Strážske   

 

a) Výšku celkových výdavkov na projekt: max.350 000 €  

b) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:   

 max.17 5 00 € 

 c) Spôsob financovania projektu : z  vlastných zdrojov  Mesta Strážske ako zriaďovateľa  ZŠ,  

Mierová 1, 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, ţe na základe Listu audítora mestskému zastupiteľstvu a Správy 

nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu je potrebné prijať úlohy, ktoré z tohto 

vyplývajú. 

Hlasovanie za schválenie úloh :  

Zúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2010 stratu vo výške 40 675 € 

v prospech účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

T : do 30.06.2011    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

 

Zúčtovať výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné 

obdobie 2010 nasledovne : 

- stratu hlavnej činnosti vo výške 78 110 €  

v prospech účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

- prebytok z podnikateľskej činnosti vo výške 12 061 € 

na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

T : do 30.06.2011    Z : pracovník poverený riadením MsPS 
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Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 244 884,35 € do rezervného fondu. 

T : do 31.08.2011   Z : vedúca ekonomického oddelenia  

 

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 poďakoval za plynulý priebeh jarmoku poslancom a všetkým tým, ktorí sa pričinili 

o zvládnutie akcie mesta. 

Primátor udelil a odovzdal cenu primátora mesta poslancovi Ing. Dušanovi Cacarovi za 

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

ţivotného jubilea. K jeho blahoţelaniu sa pripojili aj všetci prítomní a poslanci MsZ. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 4 / 2 0 1 1 

 

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

18,00 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Jozef Dvorščák   Ing. Viera Venglarčíková 
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