
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 24. júna 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: Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková 

 

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

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

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

Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Overovatelia:  Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

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

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

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

Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

      

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.    Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ na II. polrok 2011 

7.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stráţske na II. polrok 2011 

8.    Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Stráţske na roky 2012 - 2014   

9.    Informácia o platení dane za psa za rok 2011 

10.  Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 

11.  Výberové konanie na obsadenie funkcie : „ riaditeľ ( ka ) Mestského podniku sluţieb “ 

12.  Určenie platu primátora mesta od 01. júna 2011 

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 

 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 184/2011 zo dňa 26.05.2011 bola úloha vypracovať analýzu súčasného stavu 

techniky na zber TKO. 

P. Šuľak podrobnejšie doplnil písomný materiál – Správu o technickom stave dopravného 
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prostriedku BOBOR 16.2 na zber a odvoz TKO, ktorý mali poslanci doma. 

Ing. Cacara predloţil stručnú ekonomickú analýzu spôsobu zabezpečenia nového vozidla na 

zber TKO s tým, aby príjmy z jeho vyuţívania v okolitých obciach pokryli leasingové 

náklady. 

Hlasovanie za schválenie zakúpenia vozidla na vývoz TKO formou leasingu s 10% 

akontáciou, ktorá neprekročí výšku 17 000 €, s počtom mesačných splátok 48 : 

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 

 

Správu o technickom stave dopravného prostriedku BOBOR 16.2 na zber a odvoz TKO 

zobralo MsZ na vedomie. 

 

Úloha prejednať s riaditeľkou CVČ úpravu prevádzkovej doby v zmysle návrhu komisie   

kultúry, školstva a mládeţe. 

Mgr. Lacová informovala o výsledkoch jednania s riaditeľkou CVČ Mgr. Kordeľovou s tým, 

ţe v týchto jednaniach je potrebné pokračovať. 

O slovo poţiadala Mgr. Kordeľová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

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

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

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

 

Mgr. Kordeľová  sa vo svojom vystúpení ohradila voči tomu, ţe v zápisnici zo zasadnutia 

komisie kultúry, školstva a mládeţe sa uvádza,  ţe sa neefektívne vyuţívajú priestory CVČ. 

PhDr. Bušaničová – došlo k nesprávnemu pochopeniu zo strany riaditeľky CVČ, pretoţe 

nikdy nikto z poslancov nespochybňoval činnosť CVČ, ale naopak zo strany MsZ bola 

doteraz spokojnosť s činnosťou tohto zariadenia. Je potrebné ďalej jednať a hľadať 

východisko ako vyuţiť tieto priestory po 18.00 hod., čo je úlohou komisie kultúry, školstva 

a mládeţe. 

Stanovisko riaditeľky CVČ k úprave prevádzkovej doby CVČ zobralo MsZ na vedomie.  

 

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

 

Informuje primátor : 

Pripomienka Mgr. Hajdučka – doporučujem zabezpečiť náramky pre návštevníkov letného 

kúpaliska, ktoré musia mať príslušnú vodotlač pre kontrolu zaplatenia vstupného. 

P. Kováčová informovala o zakúpení náramkov v spolupráci s Mgr. Hajdučkom, čo sa 

prejavilo aj na zvýšených trţbách na mestskom kúpalisku a tým sa odstránili aj problémy so 

spôsobom prevádzkovania bufetu kolkárne počas otváracích hodín kúpaliska. 

 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej – na hlavnej ceste pri cintoríne chýba liatinový kryt na 

kanalizačnú šachtu. 

P. Šuľak – bude to zrealizované najbliţší pondelok, hoci táto cesta nepatrí mestu.  

-bude sa opravovať chodník na ul. Pod hradom ? 

Primátor – komisia výstavby a ÚP vypracovala projekt na opravu chodníkov a niektorých 

ulíc, podľa ktorého by sa mali najprv opraviť chodníky na ul. Mierovej, ale keď poslanci 

rozhodnú inak, nemám s tým problém. 

P. Šuľak poukázal na to, ţe cesty a chodníky v celom meste sú vo veľmi zlom stave. 

PhDr. Bušaničová – súhlasím s tým, ţe je potrebné opraviť chodníky na ul. Mierovej, pretoţe 

je to hlavná ulica mesta, ale  pritom aj vykonať nevyhnutné vysprávky na ostatných uliciach 

mesta. 

Pripomienka Ing. Venglarčíkovej – zaviesť jednotný systém písomnej úpravy VZN 

vnútorných predpisov. 

Primátor – tohto problematikou sme sa zaoberali na porade vedenia mesta v spolupráci 

s hlavným kontrolórom mesta. 

Pripomienky p. Knapa – zlá viditeľnosť príslušníkov MsP na kriţovatke pri príchode ţiakov 

do školy, mali by pouţívať reflexné vesty. 

Primátor – reflexné vesty sú k dispozícii, príslušníci MsP ich pouţívajú podľa potreby.  

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

Primátor – tieto plochy sú uţ vykosené. 

Pripomienka Ing. Vaľka – je potrebné vykonať jednanie so zástupcami obce Pusté Čemerné, 

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

do mesta. 

Primátor – jednal som s predsedom druţstva, tento problém sa dá riešiť iba tak, ţe tomu, kto 
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spôsobuje tento zápach, to musíme nejakým spôsobom dokázať ( prekročenie povolený  

limit ), čo je veľmi problematické. 

MsZ zobralo riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ na  

II. polrok 2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Informoval o ňom primátor s tým, ţe 

v prípade potreby sa môţe zmeniť. 

 

MsZ zobralo predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ na II. polrok 2011 

na vedomie. 

 

K bodu č. 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 

2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 8 : Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 - 2014   

 

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

Cacara, ktorý upozornil najmä na to, aby kaţdý dodrţiaval stanovené termíny tohto 

harmonogramu aj s prípadnými sankciami pri ich nedodrţaní. 

 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Stráţske na roky 2012 – 2014 zobralo MsZ na 

vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Informácia o platení dane za psa za rok 2011 

 

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

upozornil poslancov, ţe im bude doručený prehľad o platení dane za psa v rámci svojho 
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pracovného obvodu. 

 

MsZ informáciu o platení dane za psa za rok 2011 zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala Ing. Lecáková. 

Primátor informoval o problémoch, ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka v oblasti 

príjmov z podielových daní, čo zapríčiňuje aj zmeny v rozpočte mesta. 

Ing. Cacara – finančná komisia doporučuje schváliť návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2011. 

 

Hlasovanie za schválenie I. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011: 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 202 521,61 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených  v prílohách bez   

   celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a) 

 

Príjmy  : 

Bežný rozpočet     2 688 430,61 € 

Kapitálový rozpočet     2 479 237,00 € 

Finančné operácie       577 730,00 € 

Príjmová časť po zmene vo výške  5 745 397,61 € 

 

Výdavky :  

Bežný rozpočet     2 665 834,61 € 

Kapitálový rozpočet     2 992 504,00 € 

Finančné operácie          87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške  5 745 397,61 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 745 397,61 €. 

 

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. 11 :Výberové konanie na obsadenie funkcie : „ riaditeľ ( ka ) Mestského 

podniku služieb “ 

 

Predseda výberovej komisie Ing. Cacara podrobne oboznámil poslancov o priebehu 

a výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MsPS s tým, ţe komisia 

doporučuje nepredloţiť návrh na vymenovanie nového riaditeľa MsPS ani jedného 

z uchádzačov o túto funkciu. Zároveň doporučuje vypísať nové výberové konanie na túto 

funkciu. 

Primátor – stotoţňujem sa s doporučením komisie a bude vypísané nové výberové konanie. 

Informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ ( ka ) Mestského 

podniku sluţieb mesta Stráţske zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 12:Určenie platu primátora mesta od 01. júna 2011 

 

Ing. Cacara informoval o novele  Zákona č. 253/1994  Z. z. Zákonom č.154/2011 Z. z. 

s účinnosťou od 01.06.2011, na základe čoho je potrebné schváliť nový plat primátora mesta 

do 30.06.2011. Zároveň predloţil návrh na jeho plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca  v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,17, ktorý je určený zákonom pre 

počet    obyvateľov od 3001 do 5000 (Zákon č. 154/2011 Z. z. - § 4 ods. 1)  a  zvýšenie platu 

primátora podľa bodu 2a ) o  60 % (Zákon č.154/2011 Z. z. – § 4 ods. 2 ) v celkovej výške 

2 671,00 €. 

 

Hlasovanie za schválenie platu primátora mesta, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca  v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR 

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,17, ktorý je určený zákonom pre počet    

obyvateľov od 3001 do 5000 (154/2011 Z. z. - § 4 ods. 1)  

-zvýšenie platu primátora podľa bodu 2a ) o  60 % (Zákon č.154/2011 Z. z. – § 4 ods. 2 ) 

v celkovej výške 2 671,00 € : 

 

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. 13 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia životného prostredia- informuje p. Šuľak 

 

P. Bočková predloţila návrh kompetencií komisie tvorby a ochrany ţivotného prostredia, 

ktoré boli vypracované tak, aby zohľadňovali legislatívne povinnosti  mesta v oblasti 

ţivotného prostredia. Komisia doporučuje MsZ kompetencie v predloţenom znení schváliť. 

P. Bočková predloţila návrh rozpočtu pre oblasť ţivotného prostredia pre roky 2012-2014.  

Komisia návrh rozpočtu prerokovala a doporučuje MsZ ho v predloţenom znení schváliť 

s upozornením na potrebu vypracovania a zabezpečenia systému zberu biologicky 

rozloţiteľného odpadu v roku 2012. 

Komisia doporučuje vedeniu mesta zabezpečiť vypracovanie zásad na zber biologicky 

rozloţiteľného odpadu (aj kuchynského), ktoré by obsahovali spôsob zberu, vyuţitie 

materiálu a súčinnosť všetkých mestských zloţiek (MsPS, mestská polícia, kamerový systém) 

a tieto po verejnom pripomienkovaní schváliť ako VZN.  

V roku 2010 bola v rámci náhradnej výsadby určenej pri súhlase na výrub drevín realizovaná 

výsadba v mestskom parku a na starom sídlisku. 

Výsadbu v mestskom parku realizovala pre SSM, a.s. Stráţske spoločnosť ZASAS, s.r.o. 

Topolovka. Spoločnosť SSM, a.s. bola začiatkom jari tohto roku upozornená na povinnosť 

starostlivosti o vysadený materiál po dobu 3 rokov (povinnosť daná rozhodnutím ObÚ ŢP 

Michalovce). Po uzatvorení zmluvného vzťahu ZASAS, s.r.o. zabezpečí starostlivosť 

o vysadený materiál – začiatok prác ohlásený na 20. 6. 2011. 

Výsadbu na starom sídlisku realizovala spoločnosť AVANT GARDEN, s.r.o. Košice. VSE, 

a.s. Košice tieţ bola začiatkom jari tohto roku upozornená na povinnosť starostlivosti 

o vysadený materiál po dobu 3 rokov. Po upozornení bolo zistené, ţe spoločnosť, ktorá 

zabezpečovala výsadbu zanikla a VSE, a.s. vypísala nové výberové konanie na dodávateľa 

prác. SADEX, s.r.o. Prešov zabezpečila údrţbu vysadeného materiálu v dňoch 13. a 14. júna 

2011.  

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

- o schválení manipulačného poriadku pre „Hať Stráţske“ pre SVP, š.p. Správa povodia 

Laborca Michalovce, 
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- o vydanom rozhodnutí SIŢP Košice, ktorým bolo povolené predčasné uţívanie časti 

stavby „Minioceliareň Stráţske“ – Oceliareň, 

- o zaslaných upozorneniach a výzvach na odstránenie nedostatkov pre majiteľov 

zanedbaných pozemkov, 

- o odbornom stanovisku ObÚ ŢP Michalovce, ktoré je potrebné vyţiadať v prípade 

zatepľovania budov – ochrana ţivočíchov (daţďovníky, lastovičky, belorítky, netopiere), 

- o vykonanej kontrole výkonu štátnej vodnej správy zo strany ObÚ ŢP Michalovce, 

- o doručenom podnete na riešenie p. Kočerhovej, týkajúcom sa nevhodne vysadenej 

dreviny, ktorý rieši komisia legislatívna a ochrany verejného poriadku, 

- o doručenej ponuke spoločnosti EKOJET, s.r.o. Bratislava na vypracovanie dokumentácie 

starostlivosti o dreviny, dokumentácie miestneho územného systému ekologickej stability 

a na vyuţitie metódy akustickej tomografie pri posudzovaní zdravotného stavu drevín 

v meste, 

p. Šuľak informoval: 

- o odovzdaní staveniska – Hala separovaného zberu; separovanie zloţiek komunálneho 

odpadu sa v súčasnosti vykonáva v areáli technických sluţieb, 

- o príprave obnovy náterov viackomorových kontajnerov určených na separované zloţky 

komunálneho odpadu a doporučil prekonzultovať s vedením základnej školy, aby sa na 

konečnej úprave podieľali aj ţiaci. 

Komisia ukladá:  

Mgr. Murínovej prekonzultovať s riaditeľom základnej školy moţnosť spolupráce pri 

obnove náterov viackomorových kontajnerov. 

- o príprave sadeníc dreviny pagaštan konský určených pre náhradnú výsadbu v gaštanovej 

aleji, 

- o stave pri prevádzkovaní zberných miest biologicky rozloţiteľného odpadu (opakovaný 

poţiar, nedisciplinovanosť občanov – ukladanie iných druhov odpadov) 

Komisia doporučuje vedeniu mestského podniku sluţieb zabezpečiť kontrolu zberných 

miest aj v popoludňajších hodinách a v sobotu a vedeniu mesta zabezpečiť zvýšenú 

kontrolu zberných miest zo strany mestskej polície, vrátane postihov za nedodrţiavanie 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 
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p. Bočková informovala o aktivite p. Prezbruchého zo spoločnosti pre ochranu netopierov pri 

záchrane netopierov a daţďovníkov v zateplených bytových domoch v meste. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

Mochťáková Amália – ţiada o jednorazovú sociálnu dávku na základné vybavenie 

domácnosti. Je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi , v spoločnej domácnosti ţije s dvoma 

synmi, ich príjmy sú XXX Eur. Náklady na bývanie sú XXX Eur. Komisia doporučuje 

schváliť jednorazovú dávku vo výške 49,79 Eur.  

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Amáliu Mochťákovú vo výške 

49,79 € : 

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 

 

Ihnát Eduard – ţiada o jednorazovú sociálnu dávku na preklenutie nepriaznivej ţivotnej 

situácie na zabezpečenie ţivobytia. Momentálne je bez príjmu, čaká na rozhodnutie o výške 

dôchodku zo sociálnej poisťovne. Komisia poţaduje pred prebratím dávky predloţiť čestné 

vyhlásenie, ţe je bez príjmu. Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 33,19 

Eur.  

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Eduarda Ihnáta vo výške  

33,19 € : 

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, Proti : Martin Šuľak 

 

Mgr. Voľanská informovala o potravinovej pomoci 2011 – 20 kg hladkej múky a 20 kg 

cestovín. Potvrdenia z úradu práce a rozhodnutia o výške dôchodku sa zbierajú v kancelárii p. 

Voľanskej, s tým ţe Mesto Stráţske spoločne poţiada potravinovú banku o potraviny.  

Primátor – keďţe nie všetci obyvatelia, ktorých sa to týka sú dostatočne informovaní, je 

potrebné z našej strany zabezpečiť, aby sa táto pomoc dostala ku všetkým. 
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Finančná komisia – informuje Ing. Cacara 

 

Komisia  bola oboznámená s návrhom na I. zmenu  rozpočtu mesta na rok 2011. Vedúca 

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

podľa ktorého sa pripravoval návrh  na zmenu rozpočtu . Komisia sa podrobné oboznámila  

s navrhovanými zmenami podľa jednotlivých poloţiek  rozpočtu  mesta v príjmovej ako aj 

výdavkovej časti.  K návrhu rozpočtu neboli zo strany členov komisie váţnejšie pripomienky.  

Komisia doporučuje MsZ  navrhovanú  I. zmenu rozpočtu mesta na  rok  2011 schváliť. 

Komisia prerokovalapredloţený návrh Harmonogramu prípravy rozpočtu  mesta  na roky 

2012-201 a komisia odporúča na prerokovanie na zasadnutí MsZ. 

Komisia doporučuje MsZ   Harmonogramu prípravy rozpočtu  mesta  na roky 2012-2014  

schváliť. 

Informáciu o stave rezervného fondu mesta komisia zobrala na vedomie. 

Ţiadosť  p. Františka Lukačka / L-trans, s. r. o ul. Nová Stráţske o (prenájom/ predaj ) 

pozemku parc. č. 821/1  vo výmere 1000 m². Nakoľko zo ţiadosti nie je známe, o čo ţiadateľ 

ţiada, či prenájom alebo odpredaj  pozemku, komisia berie túto ţiadosť na vedomie 

a neodporúča  na prerokovanie v MsZ.  

Ţiadosť Mestského beţeckého oddielu Stráţske o príspevok vo výške 250 € na 6. ročník 

medzinárodného cestného behu Laborecká pätnástka.   

Komisia odporúča postupovať v zmysle platného VZN a  schváleného rozpočtu. 

Ţiadosť  Mgr. Kamila Hajdučka –Brodway club Stráţske o zápočet skutočne vynaloţených 

nákladov do odpočtu z nájmu:  Predloţené doklady sú vo výške 6099,94 €  s DPH. 

Komisia  odporúča  postupovať  v zmysle uznesenia MsZ  č. 179/2010 - započítať schválenú 

výšku nákladov 4 399,43 €.   

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov na výmenu vchodových dverí 

v prenajatom objekte Brodway club Strážske pre nájomníka Mgr. Kamila Hajdučka, Jahodná 

518 Strážske vo výške 4 339,43 € s DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

( § 20 ) : 

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

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

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

 

Ing. Lecáková  informovala členov komisie o zmene Zákona č. 253/1994 Z.z o právnom 
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postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. V zmysle zákona 154/2011 Z. z., ktorého  účinnosť je  od 1.6. 2011 je potrebné 

rozhodnúť o plate primátora v súlade s týmto zákonom do 30. 6.2011. 

Komisia predloţenú informáciu zobrala na vedomie. 

Predpokladaný termín zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Stráţskom 

na II polrok 2011 komisia berie na vedomie. 

 

 

Obchodno – podnikateľská komisia – informuje p. Knap 

Vladislav Ciganoc, Komenského  669, Stráţske, ţiada o prenájom garáţe na ul. Pod hradom 

zaúčelom garáţovania osobného autá.– mesto nemá v súčasnej dobe voľnú garáţ na ul. Pod 

hradom. 

Tanečný aerobik o. z., Komenského  668, Stráţske má v OD Laborec na poschodí  

prenajatý nebytový priestor. Z dôvodu veľkého záujmu ţien o cvičenie, ţiada o prenájom 

ďalšieho nebytového priestoru v OD Laborec na poschodí  o výmere cca 58 m
2
  miestnosť  

č. 2 za účelom rozšírenia priestoru pre vykonávania činnosti OZ Tanečný aerobik. Zároveň 

ţiada o prenájom za 1 €/rok akospoločenskú organizáciu. 

- komisia nedoporučuje, navrhuje hľadať iné moţnosti 

Marián Brehovský, Mierová 628, Stráţske, ţiada o odkúpenie pozemku o výmere 2 m
2  

k 

pozemku parc. č. 607/18. Ide o pozemok pod garáţom- komisia doporučuje. 

L-trans, s.r.o., ul. Nová 134/14, Stráţske ţiada o prenájom pozemku a dočasné uţívanie parc.  

č. 821/1 LV 1236 v k.ú. Stráţske o výmere 1 000 m
2 

, podľa zakreslenia na priloţenej 

snímkez pozemkovej mapy. Prenájom ţiada na podnikateľské účely – parkovanie nákladných 

automobilov- komisia doporučuje. 

Mgr. Kamil Hajdučko ţiada o zápočet skutočne vynaloţených nákladov na výmenu 

vchodových dverí v prenajatom objete Broadway club do odpočtu z nájmu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta. Predloţil faktúru vo výške 6 099,94 Eur s DPH. 

- komisia doporučuje zápočet oprávnených nákladov na výmenu vchodových dverí v 

prenajatom objekte Broadway club Stráţske, pre nájomníka Mgr. Kamila Hajdučka,      

Jahodná 518, Stráţske vo výške 4 399,43 Eur s DPH, tak ako to bolo schválené  MsZ dňa 

28.10.2010 uznesením č. 179/2010. 

 

Bytová komisia – informuje p. Knap 

 

Komisia zaevidovala a prehodnotila nové ţiadosti o byty: 

 

Slišková Renáta – Ţiada o dvojizbový byt na U3, momentálne býva v synovom byte, ktorý 
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ide do draţby. Má chorého manţela  a dcéru. Po opustení bytu nemajú kam ísť. Manţel má 

príjem 336 Eur – invalidný dôchodok.  

Mesto v súčasnosti nedisponuje voľnými bytmi, vedie ţiadateľku v evidencii uchádzačov 

o byt. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informuje Mgr. Lacová 

 

Kalendár kultúrnych podujatí na mesiace júl, august, september : 

1.7.2011  – OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY na Nám. A. Dubčeka (od 20. hod. do 00.00 

hod.)  Hrať bude skupina Hrušovské hudáci.  

1.8. – 5.8.2011  – LETNÁ ŠKOLA TANCA pre deti 1.-5. ročníka ZŠ – výučba tanca – 

folklór, zumba, disco, športový tanec. 

12.8.2011  – TANEČNÝ VEČER– „Oldies party“  

26.8.2011 – VÝROČIE SNP o 14,30 hod. – pietny akt, súťaţ v aranţovaní kvetov 

6.9.2011 – „ZAČNIME ŠKOLSKÝ ROK VESELO“ – divadlo pre škôlkarov a školákov, 

amfiteáter v parku o 9.00 hod. 

 

Komisia prehodnotila ţiadosti od cirkevných a spoločenských organizácií a odporúča: 

Základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – 150 Eur  (ţiadajú 350 

Eur, celkové náklady 440 Eur), na stretnutie členov – úcta k starším nemocným a zároveň 

ocenenie pre jubilantov pri príleţitosti mesiaca úcty k starším.  

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Základnú organizáciu zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami vo výške 150 € : 

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 

 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríţa v Stráţskom250 Eur (ţiadajú 500 Eur, celkové 

náklady 550 Eur), na ohodnotenie drţiteľov diamantových a zlatých plakiet MUDr. Jánskeho, 

zvýšiť počet bezpríspevkových  darcov krvi. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Miestny spolok Slovenského červeného kríža 

v Strážskom vo výške 250 € : 

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

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

 

Gréckokatolícka cirkev Stráţske– 1 000 Eur (ţiadajú 3 000 Eur, celkové náklady 4 000 Eur), 

na vymaľovanie svätyne. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev Strážske vo výške 1 000 € : 

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

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

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

 

Rímskokatolícka cirkev Stráţske– 2 000 Eur (ţiadajú 2 700 Eur, celkové náklady 3 000 Eur) 

na statické zabezpečenie NKP – zadná prístavba kostola, v ktorej sa nachádza kaplnka 

a bočný vstup do lode kostola.  

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev Strážske vo výške 2 000 € : 

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, Zdržal sa : Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Pravoslávna cirkevná obec v Stráţskom– 400 Eur (1 400 Eur, celkové náklady 12 465,65 

Eur) na inštaláciu ústredného kúrenia v novom chráme a pastoračnom centre a na IX. ročník 

Vianočného koncertu duchovnej piesne. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Pravoslávnu cirkevnú obec Strážske vo výške 400 € : 

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

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

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

 

Mgr. Alena Jurečková informovala členov komisie o 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. 

Predseda komisie informoval  členov o stretnutí s riaditeľkou CVČ Mgr. Martou Kordeľovou 

ohľadom vyuţívania priestorov CVČ po 18. hodine.  

Mgr. Alena Jurečková navrhla, aby Centrum mladých patrilo pod mesto – referát kultúry a 
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športu, nie pod CVČ. 

Alica Fedáková sa vyjadrila k zasadnutiu komisie z dňa 17.5.2011, nepáčilo sa jej, ţe po jej 

odchode (odišla z pracovných dôvodov)  sa rozprávalo o priestoroch CVČ. Členovia komisie 

p. Fedákovej vysvetlili, ţe diskusia bola po jej odchode a predseda komisie nevedel 

o príspevkoch do diskusie, čiţe nepredpokladal, ţe sa o CVČ bude diskutovať. Predseda 

komisie navrhol, aby si členovia komisie zariadili čas tak, aby mohli byť účastní na celom 

zasadnutí komisie a aby sa podobné nedorozumenia neopakovali.  

Boţena Apjarová informovala členov komisie o probléme s rómskymi deťmi, ktoré chodia na 

internet. Neslušné správanie, nedisciplinovanosť rómskych deti musela p. Apjarováriešiť aj 

v spolupráci s mestskou políciou. Členovia komisie sa nedohodli na ţiadnom konkrétnom 

riešení.  

Alica Fedáková vystúpila proti organizovaniu Letnej školy tanca, nesúhlasí s tým, aby mesto 

– referát kultúry a športu MsÚ, organizovalo podobné akcie pre deti školského veku. Podľa p. 

Fedákovej takéto podujatia nie sú v kompetencii referátu kultúry a športu.  P. Matuchová, I. 

Miklošová, E. Lacová, B. Apjarová, D. Sabadošová 

p. Fedákovej oponovali a nesúhlasili s jej názorom. Prečo by mali byť deti doma, počas 

prerušenia prevádzky CVČ (mesiac august). 

p. Miklošová - Referát kultúry a športu môţe organizovať akcie pre deti od 0 aţ po občanov 

do 100  rokov a viac. Členovia komisie s tým súhlasili.  
 

Športová komisia – informuje Ing. Vaľko 

 

Komisia odporúča, aby sa oprava tribún na letnom kúpalisku, náter dosiek  stihol zrealizovať 

do 30.6.2011. 

p. Šuľak – bude to zrealizované včas, ako aj iné poţiadavky volejbalového oddielu v rámci 

dobrej spolupráce s týmto oddielom. 

Komisia odporúča, aby ţiadosť o dotáciu (vo výške 250 Eur) od Mestského beţeckého 

oddielu bola kladne vybavená a dotácia sa čerpala z poloţky – konkurzy a súťaţe, športové 

podujatia v meste. A taktieţ, aby MsPS zapoţičal tribúnu 31.7.2011 na Medzinárodný cestný 

beh v Stráţskom.  

Ing. Marko opätovne vysvetlil spôsob poskytovania dotácií v zmysle VZN o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta. 

Komisia navrhla za nového člena do športovej komisie p. Jána Cibuľku za Športový 

kolkársky klub NAVIC. 
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Hlasovanie za zvolenie člena športovej komisie p. Jána Cibuľku : 

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 navrhuje, aby MsPS pripravil projekt ohľadom rozšírenia sluţieb na letnom 

kúpalisku – dohrievanie vody, vodné atrakcie a pod. a do 31.10.2011 predloţiť projekt. 

P. Šuľak – podľa pôvodného projektu po zapnutí predohrevu vody elektrickým prúdom došlo 

k výpadu elektrického prúdu, preto doporučujem to riešiť vypracovaním štúdie solárneho 

ohrevu vody. 

p. Hajdučko navrhuje, aby sa doriešilo zavlaţovanie futbalového ihriska, aby tam bola 

pravidelná údrţba.  

p. Šuľak – zavlaţovanie futbalového ihriska je funkčné, je potrebné intenzívnejšia kontrola 

pracovníka, ktorý to má na starosti. 

p. Varšo informoval o potrebe vybudovania tretieho volejbalového ihriska na letnom 

kúpalisku. Bez toho sa nedá urobiť záverečný turnaj. 

Komisia navrhuje, aby volejbalový klub predloţil na ďalšej komisii rozpočet, ktorý je 

potrebný na vybudovanie takého ihriska.  

p. Lipovský poţiadal, aby niekto za komisiu prišiel na Laboreckú pätnástku. Členovia 

prisľúbili účasť.  

p. Sabadošová poţiadala členov, aby vţdy ku koncu roka (do 31.12.2011) predloţili kalendár 

plánovaných športových podujatí na rok 2012 a počas roka ho aktualizovali.  

Predseda komisie poblahoţelal k 3. miestu Oddielu kulturistiky a silového trojboja a 

poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta Stráţske na Majstrovstvách Európy v maďarskom 

meste Eger.  

p. Marcinová informovala členov komisie o umiestení na Medzinárodnom kolkárskom turnaji 

ţien a muţov vo Veľkom Šariši.  

V kategórii jednotlivci – Zuzana Olšavová –       1. miesto 

         Danka Cimprichová –   3. miesto  

      Marián Konečný –        3. miesto  

V kategórii druţstiev :    Ţeny – 1.miesto 

      Muţi – 3. miesto  

Predseda komisie poďakoval OZ kolkárov a rekreačných športovcov za úspešnú 
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reprezentáciu mesta Stráţske na Medzinárodnom kolkárskom turnaji. 

 

Komisia legislatívna a ochrany verejného poriadku – informuje Ing. Vaľko 

 

Štatút Mesta Stráţske : 

Predseda komisie skonštatoval, ţe bude novelizácia zákona o obecnom zriadení                           

a budú potrebné zmeny v súvislosti so zmenami zákonov. Navrhol, aby návrh štatútu                   

bol predloţený aţ po zmene predmetného zákona.  

Štatút mestskej polície : 

Novelizácia štatútu mestskej polície bude predloţená na mestské zastupiteľstvo v septembri 

2011. Pán  Roman zašle mailom návrh štatútu predsedovi a členom komisie do 15.8.2011  

Štatút komisie : 

Štatút komisie je pripravený a MVDr. Búci zašle členom komisie do 17.6.2011                              

na pripomienkovanie. 

Predseda informoval členov komisie o tom, ţe sa blíţi 20. výročie mestskej polície                     

a bolo by vhodné a potrebné pripraviť program k oslave tohto výročia. V rámci cezhraničnej 

spolupráce pozvať aj kolegov z partnerských krajín. Financovanie tohto podujatia                          

aj z iných zdrojov  sa pokúsi Ing. Vaľko zabezpečiť.  

Návrh programu a jeho rozpočet pripraví p. Roman v spolupráci s kultúrnym oddelením  

a predloţí komisiám do 31.07.2011. 

P. Roman predniesol sťaţnosť pani Anny Kočerhovej evidovanú pod číslom D2011/1475 

Komisia zobrala obsah listu na vedomie a odporučila p. Romana posúdiť skutočný stav 

v predmetnej sťaţnosti a navrhnúť riešenie. 

 Na komisii bolo podaná informácia p.Romanom ohľadom zberného miesta biologicky 

rozloţiteľného odpadu, ktoré sa nachádza na ul. Za záhradami. Na tomto mieste sa zhlukujú 

hlodavce a miesto je pravidelne zapaľované.  

Za prevádzkovanie zberného miesta je zodpovedné vedenie MsPS Mesta Stráţske.  

Komisia odporúča vedeniu MsPS Mesta Stráţske v spolupráci s mestskou políciou 

uskutočniť kontrolu zberného miesta resp. navrhnúť iné umiestnenie príslušnej skládky.  

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Viera Venglarčíková 

 

Komisiasa stavebným dohľadom v meste bude zaoberať počas mesiaca júl a august a na 

najbliţšom zasadnutí komisie dohľad vyhodnotí a predloţí na rokovanie MZ. 

Komisia po prerokovaní  ţiadosti  Mariána Brehovského, Mierová 628, 072 22 Stráţske 

doporučuje odpredaj pozemku o výmere 2 m² na parcele číslo C-KN 607/8 v k. ú. Stráţske. 

Cenu  za odpredaj navrhujeme 2,00 € a náklady spojené s prevodom.  
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Hlasovanie za schválenie odkúpenia pozemku o výmere 2 m² k pozemku parc. č. 607/18 pre  

p. Mariána Brehovského, Mierová 628 Strážske za 2 € : 

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 ţiadosť podanú  L – trans, s.r.o., Nová 134/14, 072 22 Stráţske 

ohľadom prenájmu  pozemku na časti parcely C-KN 821/1 (parková plocha pri ţeleznici za 

plynovou čerpacou stanicou) do výmery 1 000 m² na podnikateľské účely a to parkovanie 

nákladných automobilov. Komisia jeho ţiadosť o prenájom pozemkov nedoporučuje schváliť  

vzhľadom na  platný   územný  plán. V predmetnej lokalite sa uvaţuje s preloţkou cesty I/18. 

V prípade dočasného prenájmu max. do termínu majetko-právneho vysporiadania pozemkov 

pod preloţku cesty s tým, ţe ţiadateľ predloţí projektovú dokumentáciu na zriadenie 

parkoviska odsúhlasenú dotknutými orgánmi a organizáciami a aţ na základe tohto uzatvoriť 

nájomnú zmluvu a povoliť zmenu vo vyuţití územia. 

Ing. Cacara – keďţe z tejto ţiadosti nie je jasné, o čo sa jedná, je potrebné, aby p. Lukačko 

predloţil novú ţiadosť s potrebnými náleţitosťami. 

 

Komisia prerokovala pracovný návrh opravy strechy a vyuţitia podkrovia OD Laborec. 

Navrhujeme  v podkroví riešiť štyri byty so samostatným meraním energií podľa alternatívy 

C 1. 

Komisia po oboznámení sa s návrhmi na riešenie zastávok SAD v meste doporučuje MsZ 

schváliť pre ul. Krivošťanskú2 ks zastávky typu Befor, model 8 (š. 2,80, dl. 2,90 m) a na ul. 

Mierovej 1 ks typ  Aureo AE315LS (š. 1,84, dl. 4,15m)a 1 ks typ Aureo AE205LS (š. ,84 m, 

dl. 2,80 m). Na ul. Vihorlatskej 2 ks typ Aureo AE415LS (š. 1,84 m, dl. 5,50 m). Na ul. 

Laboreckej  2 ks typ Aureo AE215LS (š. 1,84 m, dl. 2,80 m) a na ul. Osloboditeľov 2 ks typ 

Aureo AE215LS (š. 1,84 m, dl. 2,80 m). Typ Befor je montovaný z panelov, strecha sedlová, 

farebná plechová krytina. Typ Auero AE je to oceľová nosná konštrukcia, strecha 

z polykarbonátu, zadná a bočné steny z kaleného skla. 

Komisia po prerokovaní ţiadosti Mgr. Kamila Hajdučku – Broadway club, Jahodná 518, 072 

22 Stráţskeo kontrolu zápočtu skutočne vynaloţených nákladov za výmenu vchodových 

dverí v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou LINEA Michalovce 

v prenajatom objekte Broadway club doporučuje schváliť zápočet vo výške 4 399,43 EUR,  

s DPH. 

Ing. Dvorščák informoval, ţe vyraďovacia komisia nemala ţiadne poţiadavky na 

vyraďovanie, preto nebol dôvod na jej zasadnutie. 
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K bodu č. 14, 15: Interpelácie poslancov a Diskusia -Rôzne 

 

MUDr. Jurečková – stĺp na ul. Pod hradom je naklonený, hrozí nebezpečenstvo, ţe na 

niekoho spadne. 

PhDr. Bušaničová – na ul. Komenského – radová výstavba je pretrvávajúci neznesiteľný 

zápach z vytekajúcich fekálií, najmä v ranných hodinách. Zástupcovia obyvateľov, ktorých sa 

to týka chystajú sťaţnosť na adresu mesta. 

Ing. Cacara – navrhujem schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2011 vo 

výške 775 € za jeho kontrolnú činnosť. 

 

Hlasovanie za schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Strážske za I. polrok 2011 

vo výške 775 € v súlade  s § 18c ods. 5 Zákona č. 1369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako 10 

% súčtu mesačných platov za obdobie január až jún 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 

 

p. Juhásová – keďţe sa uvoľnil priestor v OD Laborec vedľa miestnosti, ktorú vyuţíva o. z. 

Tanečný aerobik, navrhujem aby tento priestor bol poskytnutý, pretoţe doterajší priestor je 

nepostačujúci pre veľký záujem zo strany ţien. 

p. Knap – obchodno-podnikateľská komisia nedoporučila schváliť tento prenájom, pretoţe 

mesto z neho nemá finančný prínos. 

Ing. Dvorščák – o priestory, ktoré teraz majú nebol záujem viac ako 2 roky zo strany 

podnikateľov, myslím si, ţe sme spravili veľmi dobré rozhodnutie, keď sme im to pridelili, 

o čom svedčí veľký záujem ţien, ktoré tento priestor vyuţívajú kaţdý deň. Preto 

doporučujem ich ţiadosť schváliť. Nie je všetko iba o peniazoch. 

MUDr. Jurečková – má mesto iné vhodné priestory  pre športové vyţitie ţien namiesto tých, 

o ktorých rozšírenie teraz ţiadajú ? 

Ing. Vaľko – nie je vhodné to rozširovať, ale hľadať iné moţnosti. 

Ing. Dvorščák – ak sa nájde iná moţnosť, nie je problém pre nich sa presťahovať bez toho, 

aby v terajších priestoroch bolo potrebné vykonať stavebné úpravy. 

P. Šuľak – nie je dôvod, aby tento priestor nevyuţívali, MsPS vykoná potrebné úpravy 

priestorov pre ich rozšírenie. 
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p. Juhásová – navrhujem hlasovať za schválenie ţiadosti o prenájom pre toto zdruţenie. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v OD Laborec na poschodí 

o výmere cca 58 m² pre Tanečný aerobik, o. z. Strážske za účelom rozšírenia priestorov pre 

vykonávanie svojej činnosti za 1 € / rok : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Michal Knap, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Ing. Venglarčíková – nie je počuteľnosť a zrozumiteľnosť oznamov mestského rozhlasu 

v niektorých častiach mesta. 

Primátor – navrhujem, aby dňa 05.07.2011 bola vykonaná  kontrola mestského rozhlasu 

počas celého dňa, aby poslanci zistili vo svojich pracovných obvodoch funkčnosť rozhlasu 

s tým, aby sa zistené nedostatky odstránili. 

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

udelili. 

Hlasovanie : 

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

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

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

 

Mgr. Polák vo svojom vystúpení najprv nadviazal na prípravu rozpočtu s tým, ţe z ich strany 

boli termíny dodrţané, avšak ich predloţený návrh sa prejednával veľmi oneskorene. Zároveň 

sa doţadoval vyjadrenia zo strany mesta, kedy budú ZŠ poskytnuté finančné prostriedky, 

ktoré získali z vlastných príjmov, pokiaľ sa im nevrátia, nemajú ţiadnu motiváciu pre ich 

získavanie. 

Ing. Vaľko navrhol stretnutie poslancov so zamestnancami ZŠ v priestoroch ZŠ, kde by 

mohli byť konfrontované rôzne problémy. 

Primátor – súhlasím s tým, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo, kde by sa mohli viaceré 

záleţitosti vyriešiť. 

Ing. Cacara – sú to príjmy mesta,  v septembri, moţno v októbri sa rozhodne o ich rozdelení.  

p. Šuľak upozornil na závery zo Správy o kontrole strojnotechnologického zariadenia 

v objekte zimného štadióna, ktorých termín je krátky. Keďţe sa jedná o ohrozenie 
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obyvateľov mesta moţnosťou únikom čpavku. Zároveň upozornil na náklady v prípade 

rekonštrukcie zimného štadióna a na náklady pri likvidácii čpavkovej náplne, ktoré sú 

nepomerne niţšie. 

Primátor – sú vytvárané plochy pre korčuľovanie podľa nových moderných technológií bez 

pouţitia nebezpečných médií. Po preverení uţ prevádzkujúcich plôch sa potom môţeme 

rozhodnúť pre jej realizáciu aj v našich podmienkach.  

Hlasovanie za schválenie likvidácie čpavkovej náplne so strojnotechnologického zariadenia 

v objekte zimného štadióna v Strážskom : 

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

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

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

 

Správu o vykonaní kontroly strojnotechnologického zariadenia v objekte zimného štadióna 

v Stráţskom zobralo MsZ na vedomie. 

 

MUDr. Jurečková – je potrebné zabezpečiť aj vodu na cintoríne a nevyhnutné opravy 

v Dome smútku. 

Ing. Vaľko – je osvetlenie chodníka k ul. Za záhradami v rámci projektu rekonštrukcie 

osvetlenia mesta ? 

Primátor – nie je v rámci tohto projektu, bude to riešené samostatne. 

Ing. Vaľko – most cez kanál ku ţelezničnej stanici je v dezolátnom stave, je potrebné to 

urýchlene riešiť, aby nedošlo k nešťastiu. 

-kanalizačné šachty v zelenej zóne na ul. Mierovej sú zakryté nedostatočným plechom. 

-je potrebné riešiť klimatizáciu vo veľkej zasadačke, pretoţe je vyuţívaná nielen na 

zasadnutie MsZ, ale aj na iné akcie a v letnom období je nevyhovujúca. 

MUDr. Jurečková – uvaţovať aj o postupnej klimatizácii ostatných priestorov MsÚ, pretoţe 

zamestnanci MsÚ tu niekedy pracujú pri teplote aţ 40 C. 

-je potrebné zabezpečiť aj zásobníky chladenej pitnej vody na MsÚ. 

 

MsZ poveruje : 

 

Primátora mesta začatím procesu na zabezpečenie klimatizácie celého mestského úradu. 

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 

 

Ing. Dvorščák – na ul. Laboreckej pri nízkoštandardných bytoch je potrebné zlikvidovať 

terajšiu nekontrolovanú skládku palivového dreva a vytvoriť pre kaţdý byt samostatný 

uzamykateľný priestor na uloţenie tohto dreva. 

Primátor – je na to urobený projekt, ale je veľmi nákladný, preto to budeme riešiť iným 

výhodnejším spôsobom. 

 

MsZ poveruje :  

Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.07. – 31.12.2011   

v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 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 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 5 / 2 0 1 1 

 

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

16,50 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:     Martin Šuľak    Mgr. Kamil Hajdučko 
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