
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 15. decembra 2011 

 

 

 

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

Dvorščák, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

 

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak, Magdaléna Juhásová 

Hlasovanie: 

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

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

Venglarčíková,  Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak 

Hlasovanie:  

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, 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 Strážske č. 7/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske  

7.    Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Strážske na rok 2011  

8.    Návrh výšky príspevku na rok 2012 pre Mestský podnik služieb mesta Strážske  

9.    Rozprava k návrhu rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 - 2014 

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie prevádzky áut  

       na MsÚ  

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly daňových príjmov –  

       133006 daň za ubytovanie za rok 2010  

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

       z kontrol 1/2011 a 5/2011 vykonaných na MsPS v 1. polroku 2011    

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nakladania s finančnými  

       prostriedkami v MsK a ďalšej činnosti v súlade so Zákonom č. 183/2000 Z. z.  

       o knižniciach...    

14.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2012 

15.  Informácie zo zasadnutí komisií 

16.  Interpelácie poslancov 

17.  Diskusia - Rôzne 

18.  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. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 
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K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 187/2011 zo dňa 10.11.2011 : 

-úloha vyčísliť predpokladané náklady na prevádzkovanie kolkárne bez bufetu v období od 

01.11.2011 do 31.03.2012. 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

P. Kováčová, poverená riadením MsPS informovala o splnení tejto úlohy, pričom upresnila 

niektoré údaje ohľadom vyššieho účtovania elektrickej energie, čím celkové predpokladané 

náklady by mali byť až cca 4 500 €. 

P. Knap poukázal na veľmi zlú situáciu pri terajšom využívaní kolkárne, ktorú teraz využíva 

iba kolkársky oddiel na svoje tréningy a zápasy. Je potrebné ju sprístupniť aj verejnosti. 

Primátor – kolkáreň potrebuje veľké investície, aby mohla slúžiť svojmu účelu. Mesto bolo 

v minulosti pri jej prevádzkovaní veľmi stratové a preto doporučujem ju prenajať alebo 

odpredať. 

Ing. Vaľko poukázal na to, že na základe predpokladaných vyčíslených nákladov je možné 

prevádzkovať kolkáreň s tým, aby MsPS vypracoval podnikateľský zámer. 

P. Kováčová vysvetlila, že okrem týchto priamych nákladov sú ešte ďalšie náklady 

v súvislosti s prevádzkovaním kolkárne ako napr. mzdy pracovníkov. 

O udelenie slova požiadala p. Búciová, predsedkyňa kolkárskeho klubu, ktoré jej poslanci 

svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Vo svojom vystúpení poukázala na to, že akýkoľvek nájomník tam nemá šancu vytvoriť zisk, 

je možné organizovať rôzne akcie, ktoré by mohli zvýšiť ekonomický prínos. 

P. Šuľak – pri každej akcii sú zvýšené náklady na energie, čím sa zisk nevytvorí. 

V Strážskom je veľa zariadení takého typu, takže návštevnosť tohto zariadenia je tým veľmi 

ovplyvnená. 

Ing. Dvorščák – navrhujem prenajať kolkáreň, tak ako to bolo doteraz. 

O slovo požiadal Ing. Bočan, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 
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Hlasovanie : 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Vo svojom vystúpení doporučil mestu odpredaj kolkárne, ak mesto nie je schopné zabezpečiť 

jej prevádzkovanie. 

Ing. Cacara – navrhujem vypísať súťaž na odpredaj kolkárne, vypracovať podnikateľský 

zámer nevylučuje vypísanie súťaže na odpredaj. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať podnikateľský zámer na prevádzkovanie kolkárne 

T : do 28.02.2011   Z : pracovník poverený riadením MsPS 

 

Za :  Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, 

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová,  

Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

Primátor : 

-Úloha pripraviť návrh na zmenu rozpočtu po nákupe referentského vozidla a predaji 

motorových vozidiel Hyundai a Škoda Octavia. 

Bude to prejednané ako samostatný bod IV. zmena rozpočtu mesta na rok 2011. 

-Úloha zverejňovať zoznam daňových dlžníkov k 31.12.do 31.01. nasledujúceho roka 

 – termín trvá, bude to zverejnené. 

Úloha predložiť informáciu o stave a čerpaní rezervného fondu. 

– písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o tomto materiáli, kde 

sa zmienila aj o predpokladaných možných zmenách do konca roka.  

Ing. Dvorščák – boli už prevedené finančné prostriedky cca 2 mil. Sk z účtu mesta, ktorý 

spravuje Domspráv do rezervného fondu ? 

Keďže Ing. Lecáková nemala k dispozícii príslušné doklady na zasadnutí MsZ, bolo 

dohodnuté, že táto záležitosť bude doriešená v priebehu nasledujúceho týždňa osobne s Ing. 

Dvorščákom. 
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-Úloha preveriť aktuálny stav meračov spotreby tepla v bytovom dome U3 – zabezpečuje to 

správca bytov Domspráv, sú zakúpené a po vykurovacej sezóne budú namontované. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej : 

- chodník na ul. Pod hradom nie je doteraz opravený, napriek tomu, že sa týmto mal zaoberať 

stavebný úrad. 

Nielen tento chodník ale aj veľa ďalších potrebuje opravu, je určené poradie, zatiaľ máme 

schválené finančné prostriedky na časť chodníka na ul. Mierovej, ktorá je prioritnou. 

 

Pripomienka PhDr. Bušaničovej: 

– je potrebné doplniť miesto na stavebnom úrade po p. Zásadnom, pretože v tomto zložení 

nie je možné stihnúť všetky záležitosti v tomto obore. 

Riešime to veľmi ekonomicky a hospodárne na profesionálnej úrovni využívaním služieb p. 

Zásadného, ktorému sa zlepšil zdravotný stav a ktorý je v tejto oblasti veľmi fundovaný. 

PhDr. Bušaničová – nie je možné, aby 1 človek zvládol celú agendu stavebného úradu. 

Primátor – okrem Ing. Rohaľa je tu p. Zásadný kedykoľvek podľa potreby. Na oblasť 

verejného obstarávania je treba zaškoliť pracovníka MsÚ, pretože táto oblasť veľmi zaťažuje 

Ing. Rohaľa. 

Pripomienka p. Juhásovej: 

– je potrebné vyhrabať a odpratať lístie z kúpaliska a z cesty – úloha je splnená. 

Pripomienky p. Knapa : 

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

P. Šuľak – v tomto období to nie je aktuálne, budú opravené po skončení zimného obdobia. 

- parkovisko pri garážach pri starom cintoríne, je využívané ťažkými dopravnými 

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

Primátor – je lepšie keď parkujú autá tam, ako keby mali parkovať na uliciach mesta. 

-  je možné prevádzkovať zimný štadión ako prírodné klzisko, keďže chladenie čpavkom už 

nie je možné. 

Primátor – pokiaľ nebude dostatočne silný mráz, nemá to zmysel. 

Pripomienky Ing. Dvorščáka : 
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 – je potrebné premiestniť reflektor na detskom ihrisku na budovu MŠ, pretože odtiaľ bude 

osvetľovať celý priestor detského ihriska.  

Primátor – v rámci inštalácie kamerového systému bude aj pri detskom ihrisku postavený 

stožiar na kameru, na ktorom bude umiestnené aj toto osvetlenie. 

-na ul. Zámočníckej už dlhú dobu nesvieti svetlo ako aj pri garážach na ul. Agátovej. 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej – nová časť cintorína tiež nie je osvetlená. 

p. Šuľak – na ul. Zámočníckej je už osvetlenie  inštalované, pri garážach je potrebné vymeniť 

ešte žiarovky, nová časť cintorína je tiež už osvetlená. 

 – telekomunikácie vymenili telefónne búdky, ktoré boli v dezolátnom stave, avšak z nových 

telefónnych automatov trčia už len drôty. 

Primátor - nie sú odstránené visiace drôty, telekomunikácie prisľúbili ich odstrániť v čo 

najkratšom čase. 

-je potrebné dokončiť opravu lavičiek pred DSS. 

p. Šuľak–nie je to aktuálne teraz, bude to opravené po skončení zimného obdobia. 

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

a namontovať rôzne vhodné farebné plastové tabule.  

Primátor – je to väčšia akcia, je to potrebné zohľadniť v budúcom rozpočte mesta. 

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

sušenie prádla, ktorá bola vandalmi odstránená. 

p. Šuľak - chýbajúca konštrukcia je pripravená na inštalovanie po skončení zimného obdobia. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie 

 

K bodu č. 6 : Návrh VZN mesta Strážske č. 7/2011 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor vysvetlil dôvody zmien tohto 

návrhu VZN predovšetkým v oblasti daní zo stavieb a pozemkov v nadväznosti na novelu 

Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorá bola 29.11.2011 prijatá 

s účinnosťou od 01.12.2012. Mesto Strážske je jedno z miest a obcí, kde sú najnižšie dane 

a poplatky za komunálny odpad. V súvislosti s týmto zákonom je potrebné urobiť navýšenia, 

ktoré sú v tomto návrhu, aby mesto malo aspoň takéto  finančné možnosti ako teraz. Primátor 

predložil na schválenie výšku dane za pozemky. 

Ing. Cacara navrhol sadzbu dane za zastavané plochy a nádvoria v pôvodnej výške 0,5 % 
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Hlasovanie za schválenie :  

Za :  Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, 

Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko,  

Proti : Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

Hlasovaním tento návrh nebol schválený. 

 

P. Juhásová – navrhujem znížiť sadzbu dane o 50 % za priestory, ktoré sú využívané ako 

zdravotnícke a sociálne zariadenia. 

 

Hlasovanie za schválenie :  

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

Juhásová, Zdržal sa : Michal Knap,  Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko 

Hlasovaním tento návrh nebol schválený. 

 

P. Šuľak predložil pozmeňujúci návrh na poplatky za komunálny odpad : 0,011 pre 110 l 

nádobu, 0,0103 pre 120 l nádobu, 0,0059 pre 1100 l nádobu a 0,37 za vývoz 1 kontajnera. 

 

Hlasovanie za schválenie :  

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

Juhásová,  Martin Šuľak, Zdržal sa : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Ing. Viera Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko 

Hlasovaním tento návrh bol schválený. 

 

Keďže k návrhu VZN, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli neboli predložené žiadne 

pripomienky od obyvateľov mesta, primátor navrhol hlasovať za schválenie návrhu 

predloženého VZN ako celok.  

 

Ing. Vaľko poukázal na to, že schválenie tohto návrhu VZN, v ktorom sú zvýšené dane 

a poplatky je pokrytectvom voči občanom mesta po nákupe referentských áut. Nie je nutné už 

v tomto období robiť navýšenie, keď zákon to ukladá až od 01.01.2013 zvlášť, keď v tomto 

období sú avizované nárasty cien energií. Keď to nebude schválené, ušetríme občanom mesta 

jednoročné zvýšenie poplatkov. 

Primátor –naše mesto patrí k mestám, ktoré má najnižšie dane a poplatky v rámci celého 

Slovenska. Keď nechceme, aby mali tieto poplatky obyvatelia zvýšené o rok až tak drasticky, 
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je preto navrhované  tohto roku polovičné zvýšenie. Pokiaľ to nebude schválené, nebudeme 

mať dosť finančných prostriedkov na činnosť mesta ale aj na ďalšie investície.   

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 7/2011 mesta Strážske č. 7/2011 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Strážske :  

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

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

 Ing. Viera Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Hlasovaním tento návrh nebol schválený, preto platí aj naďalej pôvodné VZN platné na rok 

2011. 

 

K bodu č. 7 : Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 

 

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

mala Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia, ktorá vysvetlila dôvody zmien  

jednotlivých položiek. Po týchto zmenách je rozpočet vyrovnaný. 

Primátor dôrazne upozornil na možný nedostatok finančných prostriedkov v najbližšom 

období aj v súvislosti s neschváleným návrhom VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske. 

 

Hlasovanie  za schválenie IV. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011v súlade 

s ods. 2 písm. a ), b) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : 

 

a ) zníženie výdavkov pri znížení príjmov a to o 389 147,54 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených 

v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ). 

Príjmy : 

Bežný rozpočet    2 691 464,33 € 

Kapitálový rozpočet    1 319 634,00 € 

Finančné operácie       356 396,20 € 

Príjmová časť po zmene vo výške 4 367 494,53 € 
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Výdavky : 

Bežný rozpočet    2 657 567,38 € 

Kapitálový rozpočet    1 622 868,15 € 

Finančné operácie        87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške 4 367 494,53 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 4 367 494,53 €. 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Michal Knap, 

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, 

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 8a č. 9 : Návrh výšky príspevku na rok 2012 pre Mestský podnik služieb 

mesta Strážske a Rozprava k návrhu rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 - 2014 

 

Uvedené písomné materiály mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k týmto 

materiálom mala Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia, ktorá vysvetlila tvorbu 

jednotlivých položiek rozpočtu mesta. 

Primátor znovu upozornil na nedostatok finančných prostriedkov pre ďalšie obdobie a vyzval 

poslancov na predloženie návrhov ako túto situáciu riešiť v súvislosti s tvorbou a schválením 

rozpočtu mesta na rok 2012. 

Ing. Dvorščák – je potrebné vypracovať prehľad o úveroch mesta. 

Ing. Lecáková – mesto má iba 3 úvery. ( Dexia banka, 2x Štátny fond rozvoja bývania ). 

 

Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014 zobralo MsZ na vedomie.  

 

Hlasovanie za schválenie úlohy predložiť prehľad o čerpaní rozpočtu mesta k 15.12.2011 

a doručiť poslancom do 20. 12. 2011: 

T : v texte    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

 Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr.   

 Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

 



- 10 - 

K bodu č. 10 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej 

evidencie prevádzky áut na MsÚ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór bližšie 

vysvetlil okolnosti a závery kontroly.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie prevádzky áut na 

MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážskeo výsledku kontroly 

daňových príjmov – 13306 daň za ubytovanie za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval 

o záveroch kontroly. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly daňových príjmov – 13306 

daň za ubytovanie za rok 2010MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

vyplývajúcich z kontrol 1/2011 a 5/2011 vykonaných na MsPS v 1. polroku 2011 

 

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

Ing. Marko, hlavný kontrolór mesta Strážske. 

 

MsZ zobralo Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení 

vyplývajúcich z kontrol 1/2011 a 5/2011 vykonaných na MsPS v 1. polroku 2011na vedomie. 

 

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

s finančnými prostriedkami v MsK a ďalšej činnosti v súlade so Zákonom  č. 183/2000 

Z. z. o knižniciach 

 

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

hlavný kontrolór Ing. Marko. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nakladania s finančnými prostriedkami 

v MsK a ďalšej činnosti v súlade so Zákonom  č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zobralo MsZ 

na vedomie. 

K bodu č. 14 : Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 

I. polrok 2012 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko vysvetlil dôvody zaradenia  

jednotlivých kontrol. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 

 I. polrok 2012 : 

 

Za :Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara,  Neprítomní : PhDr. 

Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ poveruje : 

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.01. – 30.06.2012 v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 : 

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

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

Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

K bodu č. 15 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

P. Šuľak podrobne informoval o okolnostiach a problémoch s posypmi zľadovatených 

chodníkov a navrhol priestory pre voľný pohyb psov mimo priestorov v parku, s čím poslanci 

predbežne súhlasili. 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Redakčná rada  

 

PhDr. Bušaničová informovala o vydaní ďalšieho čísla novín Naše mesto a o čerpaní 

finančných prostriedkov, ktoré mala Redakčná rada k dispozícii. 

 

Finančná komisia –  informoval Ing. Cacara 
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Zápis zo zasadnutia Finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomných zmlúv pre : 

 

Semancová Jana   U-3/A/7  na  3 roky 

Kolibabová Mária  U-3/B/2   na 3 roky 

Turok –Meceňová Jana U-3/C/4  na 3 roky 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Michal Knap, 

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

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

 

Obchodno- podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Iveta Koščová, Obchodná  252, Strážske žiada o prenájom garáže na Chemiku II. za účelom  

garážovania osobného automobilu - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č.1 pre p. Ivetu Koščovú, Obchodná 252 Strážske 

na Chemiku II : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Michal Knap, 

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Mgr. Zuzana Čuchranová, Sibírska 165/7, 071 01 Michalovce žiada o prenájom nebytových  

priestorov na U2 o výmere cca 25 m
2 

 za účelom zriadenia jazykovej školy. 

- komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Mgr. Zuzanu Čuchranovú, 

Sibírska 165/7 Michalovce v budove U2 na prízemí o výmere 25 m² za účelom zriadenia 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov, Strážske  žiada o poskytnutie  

priestorov na usporadúvanie pravidelných výstav drobných zvierat v areáli Zimného štadióna 

v Strážskom.  Z dôvodu rekonštrukcie pôvodnej výstavnej haly na priestory pre separáciu 

odpadov drobnochovatelia nemajú vhodné priestory.  Organizovanie výstav drobných zvierat 

v Strážskom  je dlhodobou tradíciou, kde sa uskutočnilo už 24 oblastných Zemplínskych 

výstav a dve celoštátne  výstavy, ktoré sa stretli s veľkým záujmom širokej verejnosti, čím sa 

zároveň umožnila pozitívna propagácia mesta Strážske.  

- komisia doporučuje v areáli Zimného štadióna, prípadne hľadať iné priestory pre Základnú 

organizáciu Slovenského zväzu chovateľov. 

 

Poslanci nemali výhrady k poskytovaniu priestorov, avšak  je potrebné jasne zadefinovať 

žiadosť, preformulovať ju a na najbližšom zasadnutí MsZ sa prejedná. 

 

Žiadosť p. Kovaľa o zápočet nákladov do nájomného, komisia nedoporučuje – rozpor 

s nájomnou zmluvou. 

Žiadosť p. Radoslav Lipovský o stavebné úpravy v Park Pube – komisia doporučuje na 

vlastné náklady. 

Žiadosť M. Hajdučka o stavebné úpravy ( nové dvere a schodisko ) – komisia doporučuje na 

vlastné náklady po súhlasnom stanovisku referátu výstavby. 

 

Zápis zo zasadnutia Obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Viera Venglarčíková 
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Komisia sa zaoberala cenovou ponukou na činnosť stavebného dozora p. Ladislava Balického 

na práce vykonané nad rámec rozpočtu na stavbu „ Hala Strážske - separovaný zber 

odpadov“  – komisia doporučuje schváliť finančné prostriedky vo výške 948,00 € s DPH na 

činnosť stavebného dozora, vyplývajúce z prác naviac na predmetnej stavbe. 

Po pripomienkach niektorých poslancov k tejto záležitosti bolo dohodnuté, že je potrebné 

túto žiadosť prejednať s právnikom a po vyjadrení právnika bude prejednaná na najbližšom 

zasadnutí MsZ. 

 

Žiadosť p. Martina Hajdučka o zápočet odpočtu z nájmu za výmenu okien a dverí v objekte 

mestskej jedálne – komisia po vykonanej obhliadke a predložených dokladov na základe 

doporučuje zápočet skutočne vynaložených nákladov vo výške 19 968,95 € bez DPH do 

nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

 

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov na výmenu okien do platby 

nájomného v prenajatom objekte Aztéka Strážske pre nájomníka Martina Hajdučka, Jahodná 

518 Strážske vo výške 19 968,95 € bez DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

 ( § 20 ) : 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Žiadosť SZ záhradkárov SIHOŤ o majetkové vysporiadanie pozemkov podľa vypracovaného 

geometrického plánu č.34974628-22/2011 p. č. 67/3 až 67/18 – jedná sa o vysporiadanie 

pozemkov po zameraní oplotenia, ktoré sa majú pričleniť k záhradkárskej osade SIHOŤ 

- komisia doporučuje odpredaj predmetných pozemkov za cenu 1,00 € a náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór mesta  – je potrebné prijať úlohu nasledovne : 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy zverejniť zámer predať časť parciel p. č. 67/3 – 67/18 pre ZO 

SZZ Sihoť z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( pozemok medzi starým a novým oplotením 

v parku ): 

T : do 31.12.2011   Z :  referent stavebného úradu 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna    

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Žiadosť p.  Radoslava Lipovského  o stavebné úpravy v Park Pube ( prístavba toaliet ) a  

p. Martina Hajdučka o stavebné úpravy ( nové dvere a schodisko ). 

 – komisia doporučuje  

Ing. Marko – stavebné úpravy v zmysle žiadosti p. R Lipovského a p. M. Hajdučka môžu byť 

realizované len na vlastné náklady v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta. 

Zápis zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Vyraďovacia komisia – Ing. Dvorščák informoval, že v uplynulom období neboli predložené 

žiadne návrhy na vyradenie majetku mesta. 

 

 

K bodu č. 16, 17 : Interpelácie poslancov, Diskusia - Rôzne 

 

P. Kováčová podrobne informovala o navrhovaných zmenách rozpočtu MsPS. 

 

Hlasovanie za schválenie IV. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011 pre Mestský 

podnik služieb mesta Strážske 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 16 756,80 € 

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 899 222,28 € : 

 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor – na základe  projektu Haly separovaného zberu je potrebné doplniť organizačnú 

štruktúru MsPS a schváliť 1 pracovné miesto. 

 

Hlasovanie  za schválenie vytvorenia pracovného miesta na úseku odpadového hospodárstva 
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– SZ na  MsPS v dôsledku realizácie projektu „Hala Strážske – separovaný zber odpadov“ 

na základe podpísanej zmluvy č.038/4.1MP/2009: 

 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor informoval o tom, že prebehlo výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Strážske 

a školská rada doporučuje zriaďovateľovi vymenovať za riaditeľa ZUŠ Strážske p. Mgr. Art. 

Petra Králika. 

 

MsZ na návrh primátora menuje :  

Mgr. Art. Petra Králika za riaditeľa Základnej umeleckej školy v Strážskom. 

 

Hlasovanie : 

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

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, 

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor - je potrebné schváliť hospodárenie mesta podľa rozpočtového provizória v súlade s 

§ 11 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie od 01.01.2012 do 

schválenia rozpočtu na rok 2012 . 

 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

Taktiež je potrebné schváliť dočasné použitie rezervného fondu na vyrovnanie časového 

nesúladu medzi príjmami a výdavkami  rozpočtu do 30.04.2012 v súlade s § 15 ods. 3 

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  

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

Venglarčíková, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

Ing. Venglarčíková – navrhujem schváliť za člena komisie výstavby ÚP a infraštruktúry p. 

Michala Zásadného a odvolať p. Jána Ilčišina z dôvodu nezúčastňovania sa na zasadnutiach 

komisie. 

 

MsZ volí : 

P. Michala Zásadného za člena Komisia výstavby ÚP a správy infraštruktúry: 

 

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

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

Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

MsZ odvoláva : 

člena Komisie výstavby ÚP a infraštruktúry p. Jána Ilčišina : 

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

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

Venglarčíková,  Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

Ing. Cacara – navrhujem prijať úlohu pripraviť všetky podklady na zrealizovanie odpredaja 

kolkárne. 

Hlasovanie za schválenie úlohy pripraviť všetky podklady na zrealizovanie odpredaja 

kolkárne : 

T : do  31.03.2011    Z : MsÚ 

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

Martin Šuľak, Proti : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : 

Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko,  
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Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovaním táto úloha nebola schválená. 

 

Ing. Dvorščák – navrhujem vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na prenájom kolkárne. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na prenájom Kolkárne. 

T:  do 31. 3. 2011.   Z : mestský úrad 

 

Za :Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak,   Ing.   

Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Proti : Michal Knap,  Mgr. Eva 

Lacová, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Ing. Dvorščák – smerom ku Chemku je zaplavený chodník za železničným priecestím. 

Primátor – nie je to náš pozemok, vedúci technických služieb sa bude tým zaoberať. 

Ing. Dvorščák – na ul. Laboreckej pri obytných blokoch nie sú vytvorené priestory na 

palivové drevo. 

Primátor – je na to projekt,  vieme to urobiť oveľa lacnejšie ako je to v projekte. 

 

Ing. Dvorščák – navrhujem odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske v súlade s § 18 c 

ods. 5 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov vo 

výške 775 € ako 10 % súčtu mesačných platov za obdobie júl – december 2011 za kvalitné 

vykonávanie kontrolnej činnosti. 

 

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

Dvorščák,  Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, 

Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko,  

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Mgr. Lacová – je potrebné osadiť dopravnú značku Zákaz vjazdu pri Materskej škole, ktorá 

bola pri rekonštrukcii MŠ odstránená. 

p. Šuľak – dopravná značku bude naspäť osadená. 
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P. Juhásová – navrhujem odmenu poslancom vo výške 350 €. 

Ing. Venglarčíková – budú mať odmeny aj zamestnanci MsÚ ? 

Primátor – záleží od toho, či budú na to finančné prostriedky. 

 

Hlasovanie za schválenie odmeny pre poslancov vo výške 350 € : 

 Za : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko,  

Ing. Ľubomír Vaľko 

Tento návrh nebol schválený. 

 

p. Knap – je možné organizovať stretnutia poslancov s občanmi mesta ? 

PhDr. Bušaničová – v predchádzajúcom období boli takéto stretnutia organizované, avšak pre 

veľmi nízky záujem občanov boli zrušené. 

Primátor poďakoval poslancom za ich činnosť v uplynulom roku, ktorý zhodnotil ako veľmi 

ťažký ale aj najúspešnejší rok od vzniku samosprávy. Zároveň pozval poslancov na záver 

roka 2011 a privítanie Nového roka 2012 na námestie pred mestský úrad.   
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Záver rokovania vykonal primátor, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie o  

20,10 hod. ukončil. 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia:    PhDr. Liduška Bušaničová   Martin Šuľak   


