
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 10. novembra 2011 

 

 

 

Prítomní:  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 

 

Návrhová komisia: Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová, Michal Knap 

 

Hlasovanie: 

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

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

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

Venglarčíková,  Neprítomní : Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová 

 

Hlasovanie:  

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

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Jozef Dvorščák, 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.    Návrh VZN mesta Stráţske č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

7.    Návrh Vnútorného predpisu č. 1/2011 – Komisie mestského zastupiteľstva  

8.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Stráţske od 01.01.2011 – 30.09.2011 

9.    Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole aktuálnosti všeobecne záväzných   

       nariadení 

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole evidencie majetku a evidencie  

       stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ  

11.  Informácie zo zasadnutí komisií 

12.  Interpelácie poslancov 

13.  Diskusia - Rôzne 

14.  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 a zároveň navrhol zmeny 

v programe dnešného zasadnutia MsZ nasledovne : 

 

P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Informácia o činnosti MAS DUŠA o. z. 

5.    Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Informácia z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku   

       sluţieb mesta Stráţske 

8.    Poriadok pre výber riaditeľa Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske hlasovaním   

       v mestskom zastupiteľstve 
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9.    Návrh VZN mesta Stráţske č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

10.  Návrh Vnútorného predpisu č. 1/2011 – Komisie mestského zastupiteľstva  

11.  Rozbor hospodárenia MsPS mesta Stráţske od 01.01.2011 – 30.09.2011 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole aktuálnosti všeobecne záväzných   

       nariadení 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole evidencie majetku a evidencie  

       stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ  

14.  Informácie zo zasadnutí komisií 

15.  Interpelácie poslancov 

16.  Výber riaditeľa Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske hlasovaním v mestskom   

       zastupiteľstve 

17.  Diskusia - Rôzne 

18.  Záver                        

 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenami : 

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

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

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

 

K bodu č. 4: Informácia o činnosti MAS DUŠA o. z.  

 

Predseda MAS DUŠA o. z. Mgr. Ján Frena podrobne informoval o doterajšej činnosti tohto 

zdruţenia ako aj o ich ďalších cieľoch. Svoje vystúpenie doplnil formou prezentácie. 

Informáciu o činnosti MAS DUŠA o. z. zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 186/2011 : 

- v bode B/12 schvaľuje predĺţenie termínu úlohy z uznesenia č. 182/2011 predsedom 

komisií pripraviť návrh kompetencií svojich komisií do 15.11.2011  

- je to samostatný bod programu dnešného zasadnutia. 

- v bode B/13 schvaľuje predĺţenie termínu úlohy z uznesenia č. 184/2011 prejednať 

s riaditeľkou CVČ úpravu prevádzkových hodín do 31.10.2011.                                                                                                                      

Mgr. Lacová predsedkyňa Komisie kultúry, školstva a mládeţe informovala o vykonaných 
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jednaniach s riaditeľkou CVČ – úloha je splnená.  

MsZ zobralo splnenie tejto úlohy na vedomie. 

Primátor informoval o vykonanej sluţobnej ceste do druţobného mesta Nieporet v Poľsku, 

kde konštatoval vysokú úroveň tohto podujatia. Jeho informáciu doplnili svojimi kladnými 

poznatkami poslanci Mgr. Lacová a Mgr. Hajdučko, ktorí sa tejto sluţobnej cesty zúčastnili.  

 

Úloha z uznesenia č. 186/2011 – vypracovať návrh na 3.zmenu rozpočtu 

Ing. Lecáková , vedúca ekonomického oddelenia informovala o pripravenom návrhu na  

3. zmenu rozpočtu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma a ktorý bol v niektorých poloţkách 

ešte upravený, čo vo svojom vystúpení podrobne zdôvodnila.  

Primátor doplnil jej informácie o niektoré konkrétne dôvody, pre ktoré bolo nutné urobiť tieto 

zmeny v rozpočte. 

Ing. Cacara–nie sú tu zohľadnené zvýšené náklady na dostavbu Haly separovaného zberu. 

Ing. Lecáková – tieto uţ boli zapracované a schválené v 2. zmene rozpočtu na 

predchádzajúcom zasadnutí MsZ. 

Primátor – je potrebné vypracovať prehľad o čerpaní a stave rezervného fondu. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy predložiť informáciu o stave a čerpaní rezervného fondu. 

  Z : vedúca ekonomického oddelenia   T : do najbližšieho zasadnutia MsZ 

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  

 

PhDr. Bušaničová – prečo robíme stále tak, ţe pri verejných obstarávaniach sa dohodnutá 

cena stále navyšuje rôznymi dodatkami, ktoré potom musíme financovať z vlastných 

prostriedkov. 

Primátor vysvetlil, ţe pri týchto výberových konaniach, ktoré sa robia na realizáciu akcií 

financovaných z eurofondov to mesto nemôţe ovplyvniť. 

 

Hlasovanie za schválenie III. zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2011 

a ) zníţenie výdavkov pri zníţení príjmov a to o 1 065 598,95 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoloţkách rozpočtu uvedených 

v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 
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Príjmy : 

Beţný rozpočet    2 673 064,61 € 

Kapitálový rozpočet    1 551 387,00 € 

Finančné operácie       532 190,46 € 

Príjmová časť po zmene vo výške 4 756 642,07 € 

Výdavky : 

Beţný rozpočet    2 668 160,61 € 

Kapitálový rozpočet    2 001 422,46 € 

Finančné operácie        87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške 4 756 642,07 € 

 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 4 756 642,07 €. 

 

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  

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej : 

 – je moţné podať informáciu, aké súdne spory vedie mesto 1 – 2 roky dozadu 

Primátor informoval o aké súdne spory sa jedná ako aj o podanom trestnom oznámení. 

Zároveň informoval aj o ukončenom spore s COOP Jednota s. d. a s návrhom ďalšieho 

postupu riešenia tejto záleţitosti. 

-  je moţné zverejniť neplatičov na web stránke mesta, pretoţe niektoré mestá ich majú 

zverejnené 

Primátor informoval o moţnostiach zverejnenia zoznamu neplatičov v zmysle platného 

Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. Záleţí iba od súhlasu MsZ s takýmto 

zverejnením. 

MUDr. Jurečková predloţila návrh na zverejnenie zoznamu daňových dlţníkov. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy zverejňovať zoznam daňových dlžníkov k 31.12. do 31.01. 

nasledujúceho roka : 
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Z : vedúca ekonomického oddelenia   T : v texte 

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

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

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

 

-je moţné oslobodiť od poplatku za psa tých obyvateľov, ktorí si zobrali psa z útulku 

Primátor – je to moţné riešiť zmenou vo VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stráţske.  

 

Primátor  – do výberového konania zabezpečiť prevádzku kolkárne pre športovú činnosť 

kolkárskych klubov MsPS - bude prejednané v bode rôzne. 

Pripomienka p. Juhásovej : 

– navrhujem kontrolu spotreby tepelnej energie v priestoroch domu kultúry za účelom 

zníţenia nákladov 

Primátor – v Dome kultúry máme prejednaný spôsob merania spotreby tepla na kaţdom 

radiátore a v tomto smere boli vykonané niektoré opatrenia aj v budove MsÚ. 

Pripomienky Ing. Venglarčíkovej : 

 – pri hre detí v priestoroch medzi obytnými blokmi sa občas dostane lopta na budovu 

výmenníkovej stanice, ktorú sa potom deti snaţia dostať zo strechy, čím môţe dôjsť 

k úrazom. 

Primátor – je to problém, pretoţe táto budova nie je majetkom mesta. 

-zabezpečiť vhodné priestory pre voľný pohyb psov 

Primátor – na tento účel môţeme vyčleniť priestor v parku, ktorý sme schopní aj oplotiť, 

pretoţe máme k dispozícii potrebné pletivo. 

Pripomienka Ing. Vaľka – kedy bude vyhlásené výberové konanie na riaditeľa MsPS. 

Primátor – výberové konanie bolo vyhlásené aj vykonané. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie 

 

K bodu č. 7: Informácia z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

Mestského podniku služieb mesta Strážske 

 

Predseda výberovej komisie Ing. Cacara podrobne informoval o priebehu a výsledkoch 

výberového konania. Na základe tohto výberového konania výberová komisia doporučila 

k voľbám do funkcie riaditeľa MsPS dvoch kandidátov MVDr. Ladislava Búciho a  

Ing. Juraja Minarčina. O výsledkoch výberového konania je potrebné písomne informovať 

všetkých uchádzačov zúčastnených v tomto výberovom konaní. 
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Informáciu o výsledkoch výberového konania zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Poriadok pre výber riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Strážske 

hlasovaním v mestskom zastupiteľstve 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma, jeho doplnenie vysvetlil primátor. 

 

Hlasovanie za schválenie Poriadku pre výber riaditeľa Mestského podniku služieb 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, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko  

 

K bodu č. 9 : Návrh VZN mesta Strážske č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu 

mala p. Bočková, ktorá informovala, ţe tieto zmeny bolo nutné vykonať v zmysle zmien 

zákona o ovzduší. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN mesta Strážske č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami : 

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

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

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

 

K bodu č. 10 : Návrh Vnútorného predpisu č. 1/2011 – Komisie mestského 

zastupiteľstva 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Keďţe  zatiaľ nie je prítomný predseda 

Komisie legislatívy a ochrany verejného poriadku Ing. Vaľko tento materiál bude 

prejednávaný v bode rôzne. 

 

K bodu č. 11 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske od 01.01.2011 – 30.09.2011  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala k tomuto 
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materiálu p. Kováčová, poverená riadením MsPS. 

V súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré sú potrebné pre MsPS v ďalšom období 

primátor informoval o moţnosti zabezpečenia plochy na zimnom štadióne novou 

technológiou. 

 

Rozbor hospodárenia MsPS mesta Stráţske od 01.01.2011 – 30.09.2011zobralo MsZ na 

vedomie. 

 

Návrh na 3. zmenu rozpočtu MsPS mesta Strážske  

 

P. Kováčová, poverená riadením MsPS podrobne vysvetlila dôvody pre 3. zmenu v rozpočte 

MsPS. 

 

Hlasovanie za schválenie III. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 pre Mestský 

podnik služieb mesta Strážske : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 206 616,48 € 

b ) presun rozpočtovaných prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

uvedených v prílohe bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 882 465,48 €. 

 

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. Viera Venglarčíková, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  

 

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

všeobecne záväzných nariadení 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

Ing. Marko, hlavný kontrolór mesta Stráţske. 

 

MsZ zobralo Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole aktuálnosti všeobecne 

záväzných nariadení na vedomie. 

 

K bodu č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole evidencie majetku 

a evidencie stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ  
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

hlavný kontrolór Ing. Marko. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Stráţske o kontrole evidencie majetku a evidencie 

stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 14 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŢP – informuje p. Šuľak 

 

p. Bočková informovala o zámere STO Pláne, s.r.o. dobudovať 2. etapu Skládky Pláne. 

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

Duranik Miroslav – ţiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky pre syna Borisa na 

základné vybavenie detskej izby, stravovanie. Sú viacčlenná rodina, manţelka je toho času na 

materskej dovolenke.  Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku vo výške 49,79 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Miroslava Duranika 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. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Fujaková Sylvia  - ţiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na ţivobytie, nakoľko po 

rozvode ostala sama s troma deťmi.  Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku vo 

výške 49,79 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Sylviu Fujakovú 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. Viera Venglarčíková, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Redakčná rada – PhDr. Bušaničová informovala o najbliţšom zasadnutí redakčnej rady pred 

vydaním ďalšieho čísla novín Naše mesto. 

 

Finančná komisia –  informoval Ing. Cacara 

 

Komisia prerokovala poţiadavku  Základnej školy- ŠJ  Stráţske   na pridelenie  finančných 

prostriedkov na zakúpenie  umývačky riadu pre školskú jedáleň vo výške 3300  - 3900  €  bez 

DPH. 

Komisia doporučuje zvolať poradu zástupcov škôl a školských zariadení a po prehodnotení 

finančnej situácie túto záleţitosť riešiť v mesiaci december prípadne zapracovať do rozpočtu 

na rok 2012. 

Ing. Cacara navrhol pracovné stretnutie so zástupcami škôl ohľadom čerpania finančných 

prostriedkov do konca roka 2011. Malo by sa uskutočniť dňa 18.11.2011 o 14,30 hod. 

 

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informuje p. Knap 

 

Hrnčiar Štefan ml. – ţiada o nízkoštandardný byt na ulici Laboreckej, momentálne býva 

s druţkou a synom u rodičov druţky. V byte býva 14 ľudí. Druţka je maloletá má však 

priznané rodičovské práva, poberá rodičovský príspevok a prídavky na deti. Štefan Hrnčiar 

ml. je evidovaný na úrade práce a vykonáva aj menšie obecné sluţby v rámci Mesta Stráţske.   

 

Hlasovanie za schválenie pridelenia nízkoštandardného bytu  pre : 

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Štefan Hrnčiar, ml. ( 21.06.1990 ) B6    do 30.11.2012 

 

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  

 

Predĺţenie nájomných zmlúv na byty niţšieho štandardu do 30.11.2012 (u dlţníkov 

s podmienkou podpísania splátkového kalendára ):  
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Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomných zmlúv pre :  

MENO A PRIEZVISKO ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Miško Marcel   U-3/A/2  na 3 roky 

Schmidt Valér   U-3/B/3  na 3 roky 

 

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 schválenie predĺženia nájomných zmlúv do 30.11.2012 pre : 

MENO A PRIEZVISKO    ČÍSLO BYTU   

 

Ridajová Beáta   A1      

Dudičová Gabriela    A2     

Tokár Gabriel    A3   

Adamová Margita    A4   

Adamová Renáta    A5   

Tolvaj Jozef ml.    A6    

Goroľ Karol     A7   

Adam Emil     A8   

Šmaťová Eva     A9   

Janičo Roman    A10   

Hrnčiarová Monika   B1 

Kapura Ján     B2   

Daňo Roman     B3  

Kapura Viliam    B4  

Tokárová Iveta    B7  

Sabolová Jarmila    B8  

Šmaťová Anna    B9      

Tokárová Magdaléna    B10 

  

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  

 

Natália Molnárová v mene obyvateľov - ţiadosť o osadenie digitálnych meračov – komisia 

odporúča riešiť osadenie digitálnych meračov z fondu opráv a údrţby. 

Ing. Cacara – obyvatelia obytného bloku U3 majú poţiadavku na inštaláciu digitálnych 

meračov spotreby tepla na radiátoroch. Je potrebné schváliť úlohu, aby sa zistilo, či sú tam 

vôbec inštalované merače spotreby tepla. 
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Hlasovanie za schválenie úlohy preveriť aktuálny stav meračov spotreby tepla v bytovom 

dome U3 : 

 Z : Ing. Ján Rohaľ    T : do najbližšieho zasadnutia MsZ 

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  

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

 

Obchodno- podnikateľská komisia – informuje p. Knap 

 

Martin Semanco, Obchodná  440, Stráţske ţiada o prenájom garáţe na Chemiku II. za 

účelom garáţovania osobného automobilu - komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 8 na Chemiku II pre p. Martina Semanca, 

Obchodná 440 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, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Paulik Milan, Obchodná  252, Stráţske ţiada o prenájom garáţe na Chemiku II. za účelom 

garáţovania osobného automobilu - komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 7 na Chemiku II pre p. Milana Paulika, 

Obchodná 252 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, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Vincent Nazad, Okruţná  479, Stráţske ţiada o prenájom garáţe na Chemiku II. za účelom  

garáţovania osobného automobilu - komisia doporučuje 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 6 na Chemiku II pre p. Vincenta Nazada, 

Okružná 479 Strážske : 

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. Viera Venglarčíková, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Ilas Company, s.r.o., Herľanská 547, 093 03 Vranov n/Topľou má s mestom uzatvorenú 

Nájomnú zmluva č.188/2004 zo dňa 02.01.2004, ide o prenájom pozemku pre schodisko pred 

predajňou Večierka IlaS. Z dôvodu Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 1.08.2011 IlaS 

Company, s.r.o., zastúpený Martinom Kochmanom konateľom spoločnosti, ţiada o zmenu 

nájomcu na IlaS Market, s.r.o., zastúpenú Ing. Matúšom Šandorom novým konateľom 

spoločnosti. Ostané ustanovenia pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.  

- komisia berie na vedomie zmenu nájomcu v súvislosti s predajom časti podniku, ktorá bude 

vykonaná dodatkom k zmluve. 

 

Hlasovanie za zrušenie bodu B/9 uznesenia č. 146/2007 zo dňa 23.05.2007 – prenájom 

nebytového priestoru pre Ing. Miloša Tocika , Hviezdna 3569/5 Trebišov v OD Laborec za 

účelom prevádzkovania PSS a.s. – Poradenstvo v oblasti stavebného sporenia od 01.06.2007: 

 

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 schválenie prenájmu pozemku pre IlaS Market s.r.o., Prof. Hlaváča 1885/9 

Michalovce o výmere 14,7 m² pod schodiskom do predajne Večierka Ilas Strážske : 

 

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

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

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

 

Ing. Miloš Tocik, Hviezdna  3569/5, 075 01 Trebišov, ţiada o zmenu nájomcu Prvej 

stavebnej sporiteľni, a.s., v OD Laborec, kde má prenajaté priestory pre kanceláriu Prvá 

stavebná sporiteľňa, z dôvodu ukončenia zmluvy v obchodnom zastúpení PSS. Od 1.10.2011 

kanceláriu PSS preberá obchodná zástupkyňa Mária Kobulnická, 072 23 Staré 220. Charakter 

a ponuka sluţieb sa nemení - komisia berie na vedomie zmenu nájomcu, ktorá bude 

vykonaná dodatkom k zmluve.  
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Hlasovanie za zrušenie bodu B/19 uznesenia č. 91/2002 zo dňa 04.07.2002 – prenájom 

pozemku časť parcely č. 464/2 vo výmere 6 m² pre účely vybudovania schodiska do 

podnikovej predajne pekáreň Ilas, pre C.S.I. – FEST a.s. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad 

Topľou za 500,- Sk/m² : 

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 schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Máriu Kobulnickú, Staré 220 

v OD Laborec na poschodí o výmere 24 m² za účelom prevádzkovania Prvej stavebnej 

sporiteľni : 

 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  

   

Komisia doporučuje MsZ prejednať s nájomcom Broadway clubu  vonkajšie priestranstvo  

z hľadiska hygienického a estetického. 

Mgr. Hajdučko – vonkajšie priestory upravím podľa poţiadaviek komisie, čo sa týka 

schodov, uţ som sa pokúšal ich dať do poriadku, ale majú slabý základ, takţe stále klesajú. 

Treba to riešiť komplexne aj so schodmi do budovy kina. 

Primátor – pokiaľ dostaneme finančné prostriedky z eurofondov na opravu budovy kina, 

zohľadníme v tom aj tieto schody. 

    

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeţe – informuje Mgr. Lacová 

 

Komisia odporúča, aby sa poplatky za kniţnicu zvýšili podľa predloţeného návrhu pre deti 

na 1 € a pre dospelých 2 €.   

 

Hlasovanie za schválenie zvýšenia ročných poplatkov v mestskej knižnici pre deti na 1 € a 

na dospelých 2 € : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, Ing. Ľubomír Vaľko  
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Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Viera Venglarčíková 

 

Ţiadosť – petícia za uzavretie obojsmernej premávky na ulici Komenského zmenou na 

jednosmernú alebo slepú ulicu kvôli zhustenej premávke - Komisia ţiada posúdenie danej 

cesty z hľadiska spĺňania parametrov pre obojsmernú premávku a odporúča zistiť stanovisko 

obyvateľov blízkeho sídliska, ktorí na danej ceste parkujú, pretoţe toto sídlisko nedisponuje 

ţiadnymi garáţami. 

Primátor – dal som túto ţiadosť prejednať náčelníkovi MsP, myslím si, ţe táto ţiadosť je 

nelogická, pretoţe sa ešte zhoršia podmienky prejazdom áut v jednosmernej premávke. 

p. Roman -  ľudia, ktorí bývajú v obytných blokoch sa s touto petíciou nestotoţňujú, pretoţe 

sa ešte zhustí premávka v tejto časti mesta. Je to aj názor dopravného inţiniera ORPZ 

Michalovce. 

 

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Vyraďovacia komisia – Ing. Dvorščák informoval o hodnote vyradeného majetku mesta 

v ZŠ, MŠ a ZUŠ v mesiaci október. 

 
 

Športová komisia – na základe zápisu zo zasadnutia športovej komisie informoval 

Ing. Cacara 

 

 

Ţiadosť o dotáciu – Freestyle Karate Academy, Košice – pre člena klubu a občana nášho 

mesta p. Petra Ivana, ktorý sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v karate v Taliansku, na ktorých 

reprezentoval mesto Stráţske. Výška dotácie – 500,- €. Komisia odporúča schváliť dotáciu.  

Primátor doplnil informáciu o dosiahnuté vynikajúce výsledky tohto športovca na rôznych  

významných súťaţiach ako sú napr. Majstrovstvá sveta a pod. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre FreeStyle Karate Academy Košice na zabezpečenie 

účasti na Majstrovstvách sveta v karate v Taliansku pre p. Petra Ivana vo výške 500 € : 

 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  
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Ing. Dvorščák – zo športovej komisie nebolo vyjadrenie k ţiadosti futbalového klubu ŠK 

Stráţske o dotáciu, ktorá na predchádzajúcom zasadnutí  MsZ nebola schválená, pretoţe sa 

vyskytli účtovné nedostatky doterajšej dotácie. Môţe sa uţ táto ţiadosť schváliť, boli uţ 

odstránené nedostatky ? Futbalový klub ŠK Stráţske od podania ţiadosti a jej neschválenia 

vykonáva svoju činnosť tak, ţe je zadlţený a aj mňa poţiadali o finančnú pomoc z môjho 

poslaneckého platu, v čom som im vyhovel. Preto doporučujem, aby táto ich ţiadosť bola 

schválená. 

Ing. Marko – dotácie, ktoré mali doteraz poskytnuté, zúčtovali a nedostatky, ktoré im boli 

vytýkané, môţu odstrániť aţ pri ďalšom zúčtovaní. Preto si myslím, ţe je moţné o tejto 

ţiadosti hlasovať. 

O slovo poţiadal Ing. Rohaľ Ján, predseda ŠK Stráţske, 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. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Vo svojom vystúpení  poukázal, ţe na začiatku roka všetky športové kluby mali športovou 

komisiou doporučené schválenie dotácií tak ako ich poţadovali okrem futbalového klubu, 

ktorý mal výrazné zníţenie voči poţadovanej  výške dotácie. Zároveň stručne informoval 

o zadlţenosti futbalového klubu s tým, ţe pokiaľ MsZ túto ţiadosť neschváli, futbal na 

terajšej úrovni zanikne.  

Primátor navrhol schválenie dotácie pre futbalový klub zo svojej rezervy pre športové kluby. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre futbalový klub ŠK Strážske vo výške 4 265€ z rezervy 

primátora mesta : 

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

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

Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, Neprítomný :Ing. Ľubomír Vaľko  

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia legislatívna a ochrany verejného poriadku – pre neprítomnosť predsedu komisie 

Ing. Vaľka sa záležitosti tejto komisie neprejednávali. 
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K bodu č. 15 : Interpelácie poslancov 

 

MUDr. Jurečková – chodník na ul. Pod hradom nie je doteraz opravený, napriek tomu, ţe sa 

týmto mal zaoberať stavebný úrad. 

PhDr. Bušaničová – je potrebné doplniť miesto na stavebnom úrade po p. Zásadnom, pretoţe 

v tomto zloţení nie je moţné stihnúť všetky záleţitosti v tomto obore. 

Primátor – jednal som s adeptami, ktorí spĺňajú kritériá na túto funkciu, avšak zatiaľ ani jeden 

z nich neprejavil záujem o túto prácu. 

Ing. Venglarčíková- keďţe p. Zásadný je uţ v dôchodku, nemôţe vykonávať zapisovateľa 

v Komisii výstavby ÚP a správy infraštruktúry, preto doporučujem  jeho zrušenie v tejto 

funkcii. 

Hlasovanie za odvolanie zapisovateľa Komisie výstavby ÚP a správy infraštruktúry p. 

Michala Zásadného : 

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  

 

Ing. Venglarčíková – zároveň doporučujem schváliť do tejto funkcie Ing. Jána Rohaľa. 

 

Hlasovanie  za zvolenie  Ing. Jána Rohaľa za zapisovateľa Komisie výstavby ÚP a správy 

infraštruktúry : 

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  

 
p. Juhásová – je potrebné vyhrabať a odpratať lístie z kúpaliska a z cesty. 

p. Knap – ako je riešená oddychová zóna v parku, terajšie hojdačky sú v dezolátnom stave. 

- parkovisko pri garáţach pri starom cintoríne, je vyuţívané ťaţkými dopravnými 

prostriedkami, ktoré ho tým ničia, je potrebné to zamedziť dopravným značením. 

-  je moţné prevádzkovať zimný štadión ako prírodné klzisko, keďţe chladenie čpavkom uţ 

nie je moţné. 

Ing. Dvorščák – je potrebné premiestniť reflektor na detskom ihrisku na budovu MŠ, pretoţe 

odtiaľ bude osvetľovať celý priestor detského ihriska.  
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-na ul. Zámočníckej uţ dlhú dobu nesvieti svetlo ako aj pri garáţach na ul.Agátovej. 

MUDr. Jurečková – nová časť cintorín tieţ nie je osvetlená. 

Ing. Dvorščák – telekomunikácie vymenili telefónne búdky, ktoré boli v dezolátnom stave, 

avšak z nových telefónnych automatov trčia uţ len drôty. 

-je potrebné dokončiť opravu lavičiek pred DSS. 

- na autobusovej stanici na stene zostali zostatky plagátov, doporučujem ich zo steny zbrúsiť 

a namontovať rôzne vhodné farebné plastové tabule.  

- pred obytným blokom Vihorlatská 625 je potrebné namontovať jednoduchú konštrukciu na 

sušenie prádla, ktorá bola vandalmi odstránená. 

- aká je situácia ohľadom zabezpečenia kruhového objazdu na hlavnej kriţovatke. 

Primátor – v pondelok odchádzam pokračovať v jednaní ohľadom tejto záleţitosti do 

Bratislavy na príslušné ministerstvo. 

Mgr. Lacová - na Behu oslobodenia nebolo dostatočné upratané námestie, je moţné pri 

takýchto akciách vyuţívať verejné WC. 

 

 

K bodu č. 17 : Diskusia - Rôzne 

 

Primátor vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje názory k ďalšiemu prevádzkovaniu kolkárne. 

p. Knap – pri prenájme, ktorý bol doteraz bol skoro zlikvidovaný športový klub kolkárov.  

P. Šejirman neprevádzkoval tak ako bolo dohodnuté a priestory kolkárne odovzdal ešte 

v horšom stave ako ich prevzal. Doporučujem, aby kolkáreň prevádzkoval MsPS vrátane 

bufetu. Kolkársky klub nemá finančné prostriedky, aby mohol investovať do rekonštrukcie 

kolkárne. Najväčší problém je s vykurovaním priestorov, resp. s únikom tepla. 

Primátor poukázal na doterajšie veľké straty s prevádzkovaním tejto budovy a nedoporučil jej 

ďalšie prevádzkovanie mestom. 

Ing. Cacara navrhol, aby do marca budúceho roku kolkáreň prevádzkoval MsPS a po analýze 

nákladov na energie rozhodneme ako budeme ďalej postupovať. 

Ing. Dvorščák – nič nás nebude stáť to,  ţe bude vyhlásené výberové konanie a moţno sa 

nájde vhodný záujemca o jej prenájom. 

Primátor – doporučujem prijať úlohu vyčísliť predbeţné náklady na prevádzkovanie kolkárne 

bez bufetu. 
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Hlasovanie za schválenie úlohy vyčísliť predpokladané finančné náklady na prevádzkovanie 

kolkárne bez bufetu v období od 01.11.2011 do 31.03.2012 : 

Z : p. Kováčová, poverený riadením MsPS   T : do decembrového zasadnutia MsZ  

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

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

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

        

Primátor informoval o stave a zabezpečení mestských osobných vozidiel a navrhol predaj 

obidvoch referentských vozidiel pre ich značné fyzické opotrebenie. 

 

Hlasovanie za schválenie nákupu ( obstaranie ) referentského vozidla vo výške do 10 000 € 

bez DPH z rezervného fondu : 

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

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

Zdržal sa :MUDr. Dana Jurečková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ľubomír 

Vaľko  

Hlasovanie za schválenie predaja motorových vozidiel mesta Hyundai a škoda Octavia : 

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

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

Zdržal sa :MUDr. Dana Jurečková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ľubomír 

Vaľko  

Hlasovanie za schválenie úlohy pripraviť návrh na zmenu rozpočtu po nákupe referentského 

vozidla a predaji motorových vozidiel Hyundai a Škoda Octavia : 

Z : vedúca ekonomického oddelenia  T : v texte   

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

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

Zdržal sa :MUDr. Dana Jurečková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ľubomír 

Vaľko  

Primátor informoval o zloţitej situácii pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie. 

P. Lipovský poţiadal o ukončenie funkcie kronikára mesta, je potrebné pripraviť návrhy na 

nového kronikára. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na podmienky predaja mestských osobných vozidiel, 

aby nedošlo k porušeniu zákona. 
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Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 2010/2012.  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

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

a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 

v školskom roku 2010/2012 : 

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  

 

Keďţe nebol prítomný predseda Komisie legislatívnej a ochrany verejného poriadku Ing. 

Vaľko, primátor navrhol, aby bol termín splnenia úlohy predsedom komisií vypracovať 

štatúty svojich komisií predĺţený do decembrového zasadnutia MsZ. 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia termínu úlohy z uznesenia č. 182/2011 – bod  C/1   

( predsedom komisií pripraviť návrh kompetencií svojich komisií ) do decembrového 

zasadnutia MsZ : 

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

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

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

 

K bodu č. 16 : Výber riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Strážske hlasovaním 

v mestskom zastupiteľstve 

 

Primátor navrhol do volebnej komisie pre výber riaditeľa Mestského podniku sluţieb mesta 

Stráţske týchto poslancov :  PhDr. Lidušku Bušaničovú, Mgr. Evu Lacovú a  

Mgr. Kamila Hajdučka. 

 

Hlasovanie za schválenie volebnej komisie :  

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

Jurečková, Michal Knap,  Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. 
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Liduška Bušaničová,  Mgr. Eva Lacová, Mgr. Kamil Hajdučko, Neprítomný : Ing. Ľubomír 

Vaľko  

Primátor navrhol v zmysle zákona kandidátov na riaditeľa Mestského podniku sluţieb mesta 

Stráţske p. MVDr. Ladislava Búciho a Ing. Juraja  Minarčina. Obidvom 

kandidátom doporučil vystúpenie v 3 minútovom časovom limite. 

Obidvaja kandidáti túto moţnosť vyuţili a vo svojich vystúpeniach prezentovali svoje 

predstavy o ďalšom chode MsPS v prípade, ţe budú zvolení na funkciu riaditeľa MsPS. 

 

PhDr. Bušaničová, predsedkyňa volebnej komisie informovala o spôsobe a priebehu volieb.  

Následne na to sa uskutočnilo 1. kolo tajného hlasovania s týmto výsledkom : 

 

Počet vyhotovených hlasovacích lístkov : 11 

Počet vydaných hlasovacích lístkov : 10 

Počet vrátených hlasovacích lístkov : 10 

Počet platných hlasovacích lístkov :  7 

Počet neplatných hlasovacích lístkov : 3 

Počet hlasov pre p. MVDr. Ladislava Búciho : 3 

Počet hlasov pre p. Ing. Juraja Minarčina : 4 

 

Keďţe ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

poslancov, nasledovalo 2. kolo. Do 2. kola  postúpil Ing. Juraj Minarčin, ktorý získal najväčší 

počet hlasov : 4 

 

Počet vyhotovených hlasovacích lístkov : 11 

Počet vydaných hlasovacích lístkov : 10 

Počet vrátených hlasovacích lístkov : 10 

Počet platných hlasovacích lístkov :  8 

Počet neplatných hlasovacích lístkov : 2 

Počet hlasov pre p. Ing. Juraja Minarčina : 5 

 

V 2. kole tajného hlasovania Ing. Juraj Minarčin získal 5 hlasov, čo nepostačovalo k splneniu 

poţiadavky nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa Mestského podniku sluţieb mesta Stráţske. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 7/ 2 0 1 1 

 

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

19,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

               primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Dušan Cacara   Mgr. Eva Lacová   


