
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 18. januára 2012 

 

 

 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

 

Návrhová komisia: MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

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

Ing. Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

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

Venglarčíková 

 

 

Overovatelia:  MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

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

Ing. Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, 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.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 - 2014  

7.    Návrh VZN č.1/2012 o chove a držaní zvierat 

8.    Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2011  

9.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012  

10.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok 2012 

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu zadávania podprahových  

       zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou  

12.  Informácie zo zasadnutí komisií 

13.  Interpelácie poslancov 

14.  Diskusia - Rôzne 

15.  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. 

Primátor navrhol, aby body 7, 8, 9 programu dnešného zasadnutia MsZ boli zaradené do 

programu hneď za bodom 2, pretože že p. Bočková, referent ŽP musí o hodinu odcestovať na 

Ministerstvo ŽP, kde  bude zastupovať mesto pri  rokovaní ohľadom  vybudovania 

recyklačno-technologického centra v meste Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenami : 

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

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

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

 

K bodu č. 7 : Návrh VZN č. 1/2012 o chove a držaní zvierat 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že tento návrh bol 

zverejnený iba 14 dní a hoci k nemu neboli žiadne pripomienky, nemôže byť na dnešnom 
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zasadnutí MsZ schválený, pretože doba na zverejnenie musí byť 15 dní. P. Bočková, 

spracovateľka tohto materiálu informovala o potrebe vypracovať nové VZN v súlade so 

závermi kontroly hlavného kontrolóra o aktuálnosti VZN ( novela Zákona č. 282/2002 Z. z. , 

v ktorej sa upravili niektoré podmienky držania psov, súčasné VZN má už 4 dodatky, nesúlad 

§ 14 so zákonom ). 

MsZ zobralo Návrh VZN č. 1/2012 o chove a držaní psov na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu č. 8 : Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala p. Bočková. Zo 

strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie za schválenie : 

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

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

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

 

K bodu č. 9 : Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012  

 

K písomného materiálu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma mala úvodné slovo p. 

Bočková, spracovateľka tohto plánu. K tomu materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012 : 

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

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

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

 

K bodu č. 12 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Mimoriadna komisia ŽP zo dňa 04.01.2012 – informovala p. Bočková 

 

Žiadosť MŽP SR o stanovisko k  zámeru „Dobudovanie skládkovacích plôch na skládke 

tuhých odpadov Hôrky Pláne, 2. kazeta – 2. etapa“, ktorý bol vypracovaný v rozsahu 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanovisko bude slúžiť ako podklad pre MŽP 
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SR, ktoré rozhodne o tom, či sa navrhovaná zmena bude posudzovať podľa vyššie uvedeného 

zákona. 

Realizácia stavby kazety č. 2 bola rozdelená na dve etapy. Predmetom navrhovanej zmeny je 

dobudovanie 2. kazety (2. etapa v rámci stavby) s celkovou kapacitou 430 894 m
3
 

a s následným využitím priestoru medzi kazetami č.1 a č. 2 o kapacite 346 814 m
3
. Celková 

kapacita skládky po dobudovaní bude 777 708 m
3
; z toho kapacita skládky NNO 727 708 m

3
 

a skládky NO 50 000 m
3
; maximálna výška skládky nad terénom bez rekultivácie 26 m. 

Skládka odpadov Hôrky Pláne je zahrnutá v ÚPN mesta Strážske a mesto zabezpečuje 

zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu práve na tejto skládke. 

Komisia po prerokovaní doporučuje stanovisko tohto znenia:  

Od vydania rozhodnutia o povolení Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. 

etapa neboli zaznamenané podstatné zmeny podmienok v území, ani nové skutočnosti 

súvisiace s predmetom navrhovanej činnosti.  

Mesto Strážske netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s podmienkou, že súčasťou povolenia stavby 

bude aj projekt uzavretia a rekultivácie skládky po ukončení zavážania priestorov druhej 

kazety a priestoru medzi kazetami, vrátane vyčíslenia nákladov potrebných na uzavretie 

a rekultiváciu a z toho vyplývajúcou tvorbou účelovej finančnej rezervy vo výške potrebnej 

na uzavretie a rekultiváciu skládky.  

P. Bočková informovala o tom, že Ministerstvo životného prostredia SR doručilo zámer 

spoločnosti PROCESSING, s.r.o. Banská Bystrica na vykonanie činností podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Recyklačno-technologické centrum Strážske“. 

Predmetom zámeru je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov na princípe spätného získavania alebo regenerácie rozpúšťadiel, recyklácie alebo 

spätného získavania organických látok, využitia odpadov, fyzikálno-mechanickej úpravy 

odpadov, prečisťovania olejov alebo ich iné opätovné použitie a fyzikálno-chemickej úpravy. 

Komisia po prerokovaní doporučuje stanovisko tohto znenia:  

Katastrálne územie mesta Strážske tvorí vymedzenú oblasť riadenia kvality ovzdušia, kde 

dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty znečisťujúcej látky PM10 a z dôvodu stavu 

životného prostredia je neslávne známe ako tzv. „trojuholník smrti“. 

Mesto je v situácii, keď: 

- nie je doriešený problém kontaminácie jeho územia polychlórovanými bifenylmi,  

- v meste je umiestnená Skládka odpadov Hôrky – Pláne, na ktorú je zvážaný nie 

nebezpečný a nebezpečný odpad v nie zanedbateľných množstvách a kde sa vykonáva aj 
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biodegradácia kontaminovaných zemín, prevádzkovaná spoločnosťou STO Pláne, s.r.o. 

Strážske, 

- v meste je umiestnené zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a na 

zhodnotenie ostatných odpadov, ktoré prevádzkuje spoločnosť EBA, s.r.o. Bratislava, 

- v meste je umiestnená Minioceliareň Strážske (spracovanie kovového šrotu) spoločnosti 

Slovakia Steel Mills, a.s. Strážske, pri prevádzke ktorej sa podstatne zvýšila intenzita 

dopravy na základnej komunikačnej sieti mesta s vysokým percentuálnym podielom 

nákladnej dopravy, 

- v povedomí ľudí rezonuje možné ohrozenie ich zdravia vo vzťahu ku kvalite životného 

prostredia v meste. 

Mesto v tejto situácii nie je schopné zvládnuť negatívne prejavy zo strany občanov zamerané 

na zvážanie ďalších druhov nebezpečných odpadov do recyklačno-technologického centra 

a preto nesúhlasí s vykonávaním činnosti Recyklačno–technologického centra v katastri 

mesta. 

Okrem toho upozorňujeme, že podľa zistení z internetovej stránky www.katasterportal.sk 

spoločnosť PROCESSING s.r.o. Banská Bystrica ku dňu 31.12.2011 nie je majiteľom 

všetkých parciel, ktoré sú v zámere uvedené. Majiteľom časti parciel je Chemko, a.s. 

Strážske, Moskovská 13, Bratislava.   

 

Po niektorých otázkach a pripomienkach poslanci MsZ súhlasili so stanoviskom mesta. 

 

Komisia ŽP zo dňa 13.01.2012 

 

P. Bočková informovala tom, že ObÚ ŽP Michalovce doručil dňa 9.1. 2012 zámer 

spoločnosti CPP Zemplín, s.r.o. Strážske „Elektráreň Strážske PPC 70 MWe“, vypracovaný 

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer 

bol zverejnený na úradnej tabuli, na stránke mesta a občania sú informovaní prostredníctvom 

mestského rozhlasu. Zámer podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom obvodný úrad 

rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona. Pri rozhodovaní 

prihliada na stanoviská účastníkov konania a preto požiadal, aby mesto v stanovisku vyjadrilo 

i názor, či sa predložený zámer má alebo nemá posudzovať podľa zákona. 

Komisia po diskusii a podrobnom zoznámení sa so zámerom doporučuje stanovisko tohto 

znenia:  
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Mesto Strážske netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s tým, že doporučuje realizáciu komína vo 

výške 60m. Podmienky k realizácii stavby (zamerané hlavne na prašnosť a hluk) budú 

definované vo vyjadrení mesta v rámci územného a stavebného konania. Upozorňujeme 

navrhovateľa, že predmetná stavba sa vypúšťaním vôd do odkaliska Poša dotýka aj obcí 

Nižný Hrabovec a Poša, v  katastroch ktorých je odkalisko umiestnené.. 

Žiadosť spoločnosti GVP, s.r.o. Humenné o kúpu pozemku p. č. 431/1 o výmere 1042 m
2
 za 

účelom vybudovania predajne potravín; súčasťou žiadosti je vizualizácia stavby 

Komisia po diskusii nedoporučuje odpredaj tohto pozemku pre výstavbu predajne. 

Doporučuje vedeniu mesta ponúknuť na odpredaj iný pozemok, na ktorom by nebol potrebný 

taký rozsiahly výrub drevín. 

 

Zápisy zo obidvoch zasadnutí Komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Po týchto bodoch MsZ pokračovalo ďalej v programe dnešného zasadnutia MsZ. 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor : 

Úlohy z uznesenia č. 188/2011 zo dňa 15.12.2011:  

-vypracovať podnikateľský zámer pre objekt Kolkáreň a vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na 

prenájom Kolkárne – termín trvá. 

-predložiť prehľad o čerpaní rozpočtu mesta k 15.12.2011 a doručiť poslancom do 

20.12.2011 – úloha bola splnená. 

-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 ) 

 – úloha bola splnená, v bode Rôzne sa budeme tým zaoberať. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

Pripomienka Ing. Dvorščáka – na ul. Laboreckej pri obytných blokoch nie sú vytvorené 

priestory na palivové drevo. 
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– je na to projekt za 1 mil. Sk, Ing. Rohaľ má do konca mesiaca pripraviť taký  návrh 

zhotovenia priestorov, aby finančné prostriedky boli čo najnižšie. 

Pripomienka Mgr. Lacovej – je potrebné osadiť dopravnú značku Zákaz vjazdu pri Materskej 

škole, ktorá bola pri rekonštrukcii MŠ odstránená 

 – dopravná značka bola naspäť osadená. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie 

 

K bodu č. 6 : Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 - 2014  

 

V úvode primátor uviedol nového riaditeľa ZUŠ Strážske Mgr. Art. Petra Králika, ktorý bol 

menovaný za riaditeľa na minulom zasadnutí MsZ a navrhol, aby sa predstavil a predložil 

svoje pripomienky k rozpočtu mesta. 

 

Hlasovanie za udelenie slova Mgr. Art. Petrovi Králikovi :  

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Riaditeľ ZUŠ sa vo svojom vystúpení stručne predstavil a informoval o svojich požiadavkách 

v súvislosti s navýšením rozpočtu pre ZUŠ Strážske. 

Mgr. A. Jurečková, referent školstva jeho informácie doplnila a zdôvodnila požiadavku na 

navýšenie rozpočtu pre ZUŠ. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2012, 

viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu programového rozpočtu 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Hlavný kontrolór mesta Ing. Marko 

podrobne informoval o stanovisku k návrhu rozpočtu mesta a doporučil schváliť predložený 

návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 a zobrať na vedomie Návrh rozpočtu na 

roky2013 – 2014. 

 

MsZ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta 

Strážske na rok 2012, viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu programového 

rozpočtu. 
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Ing. Cacara predseda finančnej komisie informuje : 

Komisii bol predložený konečný návrh rozpočtu na roky 2012-2014 ako vyrovnaný. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke  mesta na verejnú diskusiu. 

Do zasadnutia finančnej komisie neboli predložené žiadne  pozmeňujúce návrhy k rozpočtu 

na roky 2012-2014. Pri prerokovaní  návrhu rozpočtu na finančnú komisiu boli prizvaní 

zástupcovia škôl a školských zariadení.   

CVČ  -  pre rok 2012 by na bezproblémové financovanie zariadenia potrebovali  ešte 2 115 €. 

Pokiaľ nebude možnosť navýšenia požadovanej čiastky  bude prevádzkovanie útvarov CVČ  

obmedzené v oblasti materiálového zabezpečenia. 

ŠKD pri ZŠ – požaduje navýšenie o 6 640 € na mzdy a odvody. 

ŠJ pri ZŠ - navrhovaný rozpočet je zhodný s požiadavkou.  

MŠ  -  návrh rozpočtu pre rok 2012 bude navýšený  cca vo výške 5000 € zdroje zo ŠR.  Pre 

rok 2012 požadujú navýšiť príspevok ešte o sumu cca  25000 €. Nedostatok zdrojov v MŠ je 

potrebné riešiť komplexne za prítomnosti  primátora mesta. 

ZUŠ –  navrhovaný rozpočet je nižší o 17 000,- € oproti tomu čo by mali dostať podľa 

výpočtu v zmysle VZN. Návrh rozpočtu je na úrovni skutočnosti za rok 2011. Pri tomto 

rozpočte je potrebné poukázať, že v predloženom návrhu sa neuvažovalo s navýšením počtu 

pracovníkov/ riaditeľ školy/ doposiaľ bol riaditeľ zo zamestnancov a znížený počet 

pracovníkov bol riešený prácou na dohodu. Pri tomto návrhu nebude možné otvoriť nové  

učebné odbory. Komisia doporučuje zvýšiť rozpočet  o cca 10 000 €  na mzdu riaditeľa. Tieto 

prostriedky použiť z rozpočtu údržba budov a zariadení čiže znížiť o 10 000 € v návrhu pre 

rok 2012. 

Návrh rozpočtu pre školské zariadenia je v zmysle VZN. 

Komisia doporučuje návrh   rozpočtu  mesta Strážske vrátane navrhovanej zmeny pre ZUŠ na 

rok 2012 schváliť, a návrh rozpočtu na roky 2013,2014 odporúča  zobrať na vedomie. 

 

Primátor informoval, že obce a mestá boli listom z centra ZMOS upozornené,  aby pri tvorbe 

rozpočtu postupovali opatrne, pretože podielové dane nie sú garantované, je to len prognóza, 

ktorá minulého roku nebola naplnená. 

MUDr. Jurečková – súhlasím s Ing. Cacarom a podporujem jeho  stanovisko. Navrhujem 

zaviesť vo všetkých oblastiach princíp rovnosti, spravodlivosti a to nielen v školských 

zariadeniach, ale aj v kultúrnych, spoločenských a iných organizáciách a aby aj od riadiacich 

pracovníkov týchto organizácií prichádzali rôzne zlepšujúce návrhy, pretože nemôžeme 
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počítať s vyššími finančnými prostriedkami v tomto roku. 

Ing. Venglarčíková – na str. 3 výdaje - invalidné poistenie primátora je chyba, namiesto 

11 140 € má byť iba 1 140 € tak ako je to navrhované aj na ďalšie roky. Tento rozdiel 

10 000 € doporučujem presunúť do rozpočtu MŠ, aby bol rozpočet mesta vyrovnaný, to 

znamená z položky FK 01.1.6 EK 625004 10 000 € presunúť do položky FK 09.1.1.1 EK 

641006. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Venglarčíkovej: 

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

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko,Ing. Viera Venglarčíková, 

Zdržal sa : Martin Šuľak,  Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Mgr. Lacová – ako je to s platom prednostu, či sa počíta s novým prednostom MsÚ. 

Primátor – na základe zákona o obecnom zriadení je organizačná štruktúra v kompetencii 

primátora mesta. Prebytok finančných prostriedkov, ktorý sa vytvára šetrením platu 

prednostu sa nestratí, neviem odkedy bude a ťažko povedať, aký bude mať plat. 

Ing. Vaľko – nesúhlasím s tým, že bol výpadok podielových daní,  čo sa týka výpadku 

z príjmov zo Skládky Pláne, s tým súhlasím. Zároveň predniesol viacero otázok a  

pripomienok k jednotlivým položkám rozpočtu a nedoporučil tento návrh rozpočtu mesta 

schváliť. 

Primátor  - návrh rozpočtu mesta bol predložený na prerokovanie už na predchádzajúcom 

zasadnutí MsZ s tým, aby poslanci svoje pripomienky k nemu predložili do konca decembra. 

Nikto nedal žiadnu pripomienku ani z poslancov ani z komisií. Si okrem iného aj členom 

finančnej komisie, prečo si aj tam nepredložil svoje  pripomienky, aby sa mohli zapracovať 

do návrhu rozpočtu, resp. aby som ti mohol na ne dnes odpovedať. Neberiem ti tvoje právo, 

aby si o tom hovoril aj na zasadnutí MsZ. 

MUDr. Jurečková - chcela by som vedieť, či Ing. Vaľko má až také veľké výhrady k návrhu 

rozpočtu, aby nemohol podporiť jeho schválenie. 

Ing. Vaľko poukázal na nespravodlivosť pri rozdelení finančných prostriedkov, že niekde je 

prebytok a v prípadoch , napr. ako sú školské zariadenia, finančné prostriedky chýbajú. 

Primátor – mesto vždy školám dávalo viac ako bola povinnosť zo zákona a v prípade, že sa 

vyskytol problém s nedostatkom financií, mesto vždy túto situáciu vyriešilo a takto bude aj  

v nasledujúcom období. 
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Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia vysvetlila dôvody ako sa menia jednotlivé 

položky rozpočtu v priebehu roka z dôvodu nepredvídaných skutočností, pričom uviedla aj 

niektoré konkrétne dôvody. 

P. Kováčová, poverená riadením MsPS predložila pozmeňujúci návrh rozpočtu MsPS, ktorý 

je súčasťou rozpočtu mesta. 

Návrh zmeny rozpočtu MsPS na roky 2012 – 2014 : 

              Zmena    

Ekon. kl. Zdroj Názov Návrh 2012 pred schvál. Rozdiel 

636004 41 Doprav. prostriedkov BOBOR (Mesto) 42 227 42 227 0 

641001 41 Prísp. org.-prísp. MsPS verej.zeleň 35 900 20 000 -15 900 

641001 41 Príspevkovej organizácii (MK) 9 000 4 000 -5 000 

641001 41 Prísp. organiz. Zber a odvoz TKO 283 735 304 635 20 900 

641001 41 Prísp.organiz. Zber a separ.odpadu 39 500 39 500 0 

641001 41 Príspevkov. organiz.  ŠaRZ 60 240 60 240 0 

    Všeobecná pracovná oblasť 470 602 470 602   

      Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Kováčovej : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Ing. Cacara predložil pozmeňujúci návrh na zmenu položky FK 06.2.0 EK 635006 znížiť 

o 10 000 € a položku FK 09.5.01 EK611, 621, 625001 – 7  zvýšiť o 10 000 € aby sa tým 

navýšili finančné prostriedky, ktoré chýbajú v rozpočte na činnosť ZUŠ. 

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Cacaru : 

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

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

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

 

Hlasovanie za schválenie Rozpočtu mesta Strážske na rok 2012 po zapracovaní 

pozmeňujúcich návrhov ako vyrovnaný vo výške 4 482 498,85 € : 

 

Bežný rozpočet :      

Príjmová časť rozpočtu     2 622 145,81 € 
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Výdavková časť rozpočtu    2 539 193,06 € 

Prebytok bežného rozpočtu        82 952,75 € 

Kapitálová rozpočet :  

Príjmová časť rozpočtu             1 592 568,68 € 

Výdavková časť rozpočtu    1 856 246,79 € 

Schodok kapitálového rozpočtu    - 263 678,11 € 

Finančné operácie :  

Príjmová časť rozpočtu        267 784,36 € 

Výdavková časť rozpočtu         87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie        180 725,36 € 

 

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

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

Proti : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2013 – 2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške 

Rok 2013  2 591 878,00 € 

Rok 2014  2 613 483,00 € 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na I. polrok 2012 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Komentár k tomuto materiálu mal 

primátor. Navrhol zmenu najbližšieho zasadnutia MsZ namiesto 23.02.2012 na 01.03.2012 

z dôvodu jeho povinnosti na Rade ZMOS. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok 2012 

zobralo MsZ na vedomie. 

 

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

zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou 

 

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór bližšie 
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informoval o tejto kontrole. Keďže neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov, 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu zadávania podprahových 

zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

P. Vašatková Anna žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na zubnú protézu. 

Poberá starobný dôchodok a príspevok z úradu práce na vyrovnanie.  

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

 

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

33,19 € : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

P. Tolvaj Jozef  žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na preklenutie obdobia bez 

príjmu, nakoľko  sa vrátil z výkonu trestu. Resocializačný príspevok z úradu práce mu 

nepatrí. Bol sa už zaevidovať na úrade práce. Komisia doporučuje schváliť jednorazovú 

dávku vo výške 33,19 Eur. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Tolvaja Jozefa  vo výške  

33,19 € : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na 

sekretariáte primátora mesta. 

 

Finančná komisia –  informoval Ing. Cacara 

 

Žiadosť  o kúpu pozemku  na zriadenie predajne potravín od GVP spol. s. r. o Humenné.  
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Komisia nemá výhrady voči výstavbe predajne v meste Strážske, ale nedoporučuje výstavbu 

na tomto pozemku v centre mesta. Podľa názoru komisie sa tento typ predajne nehodí do 

centra mesta.  Doporučuje zástupcom GVP, aby si vybrali iný pozemok na prístupe do mesta 

zo smeru Humenné, Michalovce alebo Vranov. 

Ing. Venglarčíková – Komisia výstavby a ÚP sa zaoberala žiadosťou GVP spol. s r.o., 

Humenné o odkúpenie časti pozemku parc. č. 438/1 za účelom výstavby predajne potravín -  

predmetná plocha je v súlade s územným plánom mesta Strážske, upozorňujeme na 

podzemné vedenia inžinierskych sieti, z architektonického hľadiska nezapadá predmetná 

stavba do mestskej zástavby, komisia doporučuje prenajať predmetný pozemok a nie 

odpredať, (stavba môže byť postavená aj na cudzom pozemku) 

Primátor – keďže s požiadavkou GVP nie je súhlas, čo sa týka miesta na výstavbu, 

oboznámim žiadateľa s možnosťami v rámci mesta s tým, že keď bude potrebné zmeniť 

smerný územný plán mesta, bude to na náklady žiadateľov. 

 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

                                                                  

Členky komisie sa zhodli v názore, že pre veľké vystúpenia v meste  je viac vyhovujúce  kino 

Chemik a vyjadrili sa k otázke čiastočnej rekonštrukcie do budúcnosti ,aby sa  väčšie 

spoločenské akcie mohli realizovať na kvalitatívne vyššej úrovni, čo by iste ocenili nie len 

umelecké telesá ale aj občania mesta. 

Primátor – v záujme toho, aby boli priestory kina využívané na rôzne kultúrne vystúpenia, 

bola daná požiadavka odborníkom, aby vypracovali riešenie úprav s použitím čo najnižších 

finančných prostriedkov. 

 

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

primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia bola informovaná o uzavretí zmluve o budúcej zmluve na zriadenie vecného 

bremena na pozemky parc.č.1409, 1193/1, 1155/7, 1686/31510/3 a 1511/5 vo vlastníctve 

mesta, z dôvodu verejnoprospešnej stavby „Obnova MP STL Strážske IBV areál“ , t.j. 
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uloženia zariadení plynovodu s príslušenstvom – komisia doporučuje schváliť súhlas 

s uzatvorením zmluvy o zriadení predmetného vecného bremena v prospech SPP, a.s. 

 

Hlasovanie za schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava na pozemky parc.č.1409, 1193/1, 

1155/7, 1686/31510/3 a 1511/5, k. ú. Strážske, z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby 

„Obnova MP STL Strážske IBV areál“ , t.j. uloženia zariadení plynovodu s príslušenstvom, 

existenciu a následnú prevádzku plynovodu, ako aj vykonávanie údržby, opráv, odborných 

prehliadok a rekonštrukciu týchto zariadení : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava na pozemky parc.č.1409, 1193/1, 

1155/7, 1686/31510/3 a 1511/5, k. ú. Strážske, z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby 

„Obnova MP STL Strážske IBV areál“ , t.j. uloženia zariadení plynovodu s príslušenstvom, 

existenciu a následnú prevádzku plynovodu, ako aj vykonávanie údržby, opráv, odborných 

prehliadok a rekonštrukciu týchto zariadení. 

 

Komisia sa zaoberala opätovne žiadosťou od Slovenského zväzu záhradkárov „SIHOŤ“ 

Strážske o majetkové vysporiadanie pozemkov p.č.67/3 až 67/18 podľa geometrického plánu 

č.34974628-22/2011. 

Ing. Ján Rohaľ informoval o zverejnení zámeru predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

na úradnej tabuli a na web stránke mesta v zákonom stanovenej lehote ( 15 dní ) – komisia 

doporučuje odpredaj predmetných pozemkov za cenu 1,00 € a náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti do katastra. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemkov parc. č.67/3 až 67/18 podľa geometrického 

plánu č. 34974628-22/2011pre Slovenský zväz záhradkárov, Zákl. org.34-10 „SIHOŤ“  072 

22 Strážske, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 € a náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti do katastra : 
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Za :Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou o prerušení konania zo strany Správy katastra Michalovce na 

odpredaj pozemku parc.č. 607/18 o výmere 2 m
2
 pre p. Brehovského, z dôvodu, že k zmluve 

musí pristúpiť aj p. Viera Brehovská – komisia doporučuje zrušiť pôvodné schválené 

uznesenie (č. 185/2011 zo dňa 24.6.2011 bod B 13) a schváliť nové uznesenie. 

 

Hlasovanie za zrušenie bodu B / 13 Uznesenia č. 185/2011 zo dňa 24.6.2011 : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku parc.č. 607/18 o výmere 2 m
2
 (pozemok pod 

garážou) pre p. Mariána Brehovského a p. Vieru Brehovskú r. Petrovajovú, Mierová 628, 

Strážske za 2 € : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Mgr. K. Hajdučka o zápočet skutočne vynaložených 

nákladov do platby nájomného na realizáciu dopojenia ústredného kúrenia v kultúrno-

spoločenskom objekte Broadway club na základe schváleného uznesenia č.171/2009 zo dňa 

26.11.2009, bod B /15 – komisia doporučuje zápočet skutočne vynaložených nákladov na 

stavebné práce do odpočtu z nájmu vo výške 4001,08 € bez DPH. 

 

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov na realizáciu ústredného kúrenia do 

platby nájomného v prenajatom objekte Brodway club Strážske pre nájomníka Mgr. Kamila 

Hajdučka, Jahodná 518 Strážske vo výške 4 001,08 € bez DPH v súlade s Uznesením  

č. 171/2009 B/15 zo dňa 26.11.2009 v zmysle vtedy platných Zásad hospodárenia s majetkom 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Komisia bola informovaná o pripravovanom odpredaji elektrických zariadení pre VSE, ide o 

budovy trafostaníc, podzemných a nadzemných VN vedení, ktoré sú vo vlastníctve mesta 

a ktoré je potrebné pri poškodení realizovať na vlastné náklady – komisia doporučuje 

schváliť predbežný súhlas na odpredaj týchto zariadení. 

Primátor vysvetlil dôvod odpredania elektrických zariadení VSE, ktoré VSE spravuje. 

 

Hlasovanie za úlohu : 

1. Pripraviť podklady, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, znalecké posudky, 

zamerania, geometrické plány pre postupný odpredaj elektrorozvodných zariadení – stĺpové 

trafostanice, murované trafostanice, podzemné VN a NN rozvody, pozemky pod murovanými 

trafostanicami vo vlastníctve mesta Strážske  pre VSD a.s. Košice z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa : 

T : 31.12.2012    Z : MsÚ 

2. Po zabezpečení podkladov k predaju elektrorozvodných zariadení pre VSD a.s. Košice 

zverejniť zámer na odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e ) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí : 

T : v texte      Z : MsÚ 

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

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

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

 

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

 

Športová komisia – informoval Ing. Vaľko 

 

Žiadosti o dotáciu na rok 2012 podali všetky športové kluby v stanovenom termíne – do 

31.10.2011. 

 

Komisia odporúča MsZ -schváliť rozdelenie dotácií pre športové kluby na rok  2012 v zmysle 

VZN č.5/2010 nasledovne pre  : Volejbalový klub 2 500 €, Športový kolkársky klub 2 500 €, 
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Klub slovenských turistov 2 900 €, Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1 900 €, Futbalový 

oddiel ŠK 4 050 €, Mestský bežecký oddiel 2 800 €, Tanečný aerobic, o. z. 1 500 €, Tenisový 

klub 1 000 €, Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov 850 €. Spolu dotácia 

od mesta 20 000 €. 

Vo vyúčtovaní dotácie za rok 2011 pre Futbalový oddiel ŠK Strážske opakovane došlo 

k porušeniu VZN č. 5/2010, článok 7, piaty odsek : záväzok žiadateľa, že poskytnuté 

finančné prostriedky nebudú použité na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

a odmeny. 

V čerpaní dotácie za rok 2011 boli opätovne použité finančné prostriedky mesta na  

výplaty trénerov a odmeny za hosťovanie hráčov. 

Mgr. Hajdučko – nesúhlasím s týmto návrhom, čo sa týka Futbalového oddielu ŠK Strážske, 

kde je navrhované iba cca 20 % z požadovanej čiastky, pričom ostatné športové oddiely majú 

navrhované 100 % z požadovanej sumy. Vykonával  som funkciu predsedu tohto klubu 

predtým, takže viem koľko finančných prostriedkov bolo potrebných a hlavne pre nedostatok 

finančných prostriedkov som sa tejto funkcie vzdal.  

Ing. Vaľko – vo vyúčtovaní tohto klubu sú znova nedostatky.  

Ing. Dvorščák – doporučujem, aby sa k tomu vyjadril predseda ŠK Ing. Rohaľ, ktorý je tu 

prítomný. 

 

Hlasovanie za udelenie slova Ing. Rohaľovi : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Ing. Rohaľ vo svojom vystúpení informoval, že mu nie je známe, aby vo vyúčtovaní, ktoré 

predložil v termíne boli nejaké nedostatky. 

Ing. Vaľko vytkol, že vo vyúčtovaní sú uvádzané odmeny trénerom, čo je v rozpore s VZN 

mesta. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval o kontrole vyúčtovania všetkých športových 

klubov, kde došlo aj k oveľa závažnejším porušeniam predpisov, pričom tieto oddiely neboli 

vôbec postihnuté. 

Po vzájomnom vysvetľovaní oboch strán ako aj ďalších  pripomienok zo strany poslancov a 

primátora, primátor mesta predložil návrh mesta na rozdelenie dotácií pre športové kluby, kde 

bol použitý rovnaký koeficient prepočtu zníženia pre všetky športové kluby. 
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Návrh mesta : 

Volejbalový klub 1 437,5 €, Športový kolkársky klub 1 437,5 €, Klub slovenských turistov 

1 667,5 €, Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1 092,5 €, Futbalový oddiel ŠK 10 815,7 €, 

Mestský bežecký oddiel 1 610 €, Tanečný aerobic, o. z. 862,5 €, Tenisový klub 575 €, 

Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov 488,7 €. Spolu dotácia od mesta 

19 986,9 €. 

 

Hlasovanie za návrh športovej komisie : 

Za :Ing. Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová,Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Ing. Jozef Dvorščák,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Šuľak,  Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Hlasovanie za návrh mesta : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Šuľak, Zdržal sa : Ing. Dušan 

Cacara, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová,Ing. Viera 

Venglarčíková, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko,  Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal 

Knap 

Hlasovaním poslancov nebol schválený ani jeden z predložených návrhov na rozdelenie 

dotácií pre športové kluby. 

 

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

žiadne návrhy na vyradenie majetku mesta. 

 

Zápis zo zasadnutia Bytovej komisie a Obchodno-podnikateľskej komisie  je 

k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

K bodu č. 13 : Interpelácie poslancov 

 

MUDr. Jurečková – zverejniť vyúčtovanie športových klubov na web stránke mesta 

p. Juhásová – pri príležitosti životného jubilea p. J. Kozára, s ktorým mesto spolupracuje  pri 

organizovaní kultúrnych a športových akcií ohodnotiť jeho spoluprácu. 

Mgr. Lacová – kedy sa bude konať jarmok v Strážskom ? 

Primátor – predpoklad je 18 – 19. mája 2012.  

Ing. Dvorščák – na ul. Nová je zle nastavený mestský rozhlas, jeho zrozumiteľnosť je rušená 

vysielaním z vedľajšej ulice. Zistilo sa to pri výpadku elektrického prúdu na tejto ulici. 
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K bodu č. 14 : Rôzne  

 

Primátor informoval o potrebe vybaviť bezodplatné prevody majetkov do vlastníctva mesta 

z majetku SR. 

 

MsZ akceptuje : 

bezodplatný prevod  do vlastníctva mesta z majetku SR uzatvorený podľa § 2d ods. 1 zákona 

č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z. a § 2 ods. 2 vyhlášky č. 364/2000 Z. z. o 

postupe pri prevode majetku SR na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a 

privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky : 

a ) pozemok na KN-E parcela číslo 1670/101, ostatná plocha o výmere  116 m
2
, v k. ú. 

Strážske, vedeného na liste vlastníctva č. 2041; v súlade s vyhláškou č. 492/2004 Z. z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, podľa prílohy 3 časti E je hodnota tohto majetku 

stanovená na sumu 3,32 €/m
2
,celkom 385,12 € (slovom: tristoosemdesiatpäť Eur a dvanásť 

centov) 

b ) pozemky odčlenené podľa geometrického plánu č. 34974628-30/2011 (GP úradne overený 

Správou katastra Michalovce dňa 10. 8. 2011) od KN-E parcely č. 1670/1 zapísaného 

pôvodne na liste vlastníctva číslo 11, ostatná plocha o výmere  12130 m
2 

a označené ako KN-

C parcely: 

číslo 1334/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere    681 m
2
 

číslo 1343/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere      62 m
2
 

číslo 1343/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  1231 m
2
 

číslo 1344/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere    748 m
2
 

číslo 1347/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere    573 m
2
 

číslo 1388/2, ostatná plocha o výmere    967 m
2
 

číslo 1418/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  4772 m
2
 

číslo 1350,    ostatná plocha o výmere    622 m
2
 

v súlade s vyhláškou č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, podľa prílohy 

3 časti E je hodnota tohto majetku stanovená na sumu 3,32 €/m
2
,celkom 32 057,92 € (slovom: 

tridsaťdvatisícpäťdesiatsedem Eur a deväťdesiatdva centov): 

Hlasovanie : 

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

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

Zdržal sa : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 
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Primátor navrhol za kronikára mesta Strážske p. Jána Poprika st., ktorý je úspešným 

kronikárom aj v iných obciach. 

Hlasovanie za schválenie kronikára mesta Strážske p. Jána Poprika st.: 

Za :Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková,  

Zdržal sa : Magdaléna Juhásová, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Primátor informoval o potrebe poverenia primátora mestským zastupiteľstvom v súvislosti 

s eventuálnym predajom nehnuteľného majetku Mesta Strážske ku predbežnému rokovaniu 

so záujemcom o kúpu. 

MsZ poveruje : 

primátora mesta, aby v súvislosti s eventuálnym predajom nehnuteľného majetku Mesta 

Strážske predbežne rokoval so záujemcom o kúpu, zabezpečil zameranie predmetných 

pozemkov vrátane pozemkov súvisiacich, vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie 

hodnoty ako aj inú potrebnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na : 

- parc. 433/2 a parc. 433/3 ( pozemky pod COOP Jednota ) 

- pozemky pod objektmi murovaných transformačných staníc pri CO kryte I a CO 

kryte II ako aj VN káblové trasy v úseku od trafostanice na ul. Laboreckej po 

trafostanicu pri CO kryte I a v úseku od trafostanice pri CO kryte I po 

trafostanicu pri CO kryte II,  pripadne aj iné objekty ( záujemca VSD, a.s. Košice) 

 

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

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

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

 

Primátor navrhol prijať úlohu nasledovne :  

Hlasovanie za úlohu vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové 

organizácie s určením záväzných ukazovateľov : 

T : 31.01.2012    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 



- 21 - 

Primátor informoval o požiadavkách na priestory na činnosť drobnochovateľov. Zo strany 

mesta je vypracovaný návrh na poskytnutie priestorov, ale keďže ich zástupcovia sa na 

dnešné zasadnutie MsZ nedostavili, táto záležitosť bude uzavretá na najbližšom zasadnutí 

MsZ. 

Primátor poukázal na efektívnejšie využitie kancelárskych priestorov budovy U2. Za týmto 

účelom bol vypracovaný prehľad o využívaní týchto priestorov, po prejednaní na príslušných 

komisiách sa k tomu vrátime na najbližšom zasadnutí MsZ. 

Ing. Cacara navrhol poskytnúť preddavok na dotácie pre jednotlivé športové kluby, aby mali 

finančné prostriedky na svoju činnosť do schválenia rozdelenia dotácií. 

Ing. Marko vysvetlil, že takáto možnosť nie je v súlade s VZN mesta a so zákonom 

o rozpočtových pravidlách. 

Po výmene názorov medzi poslancami, hlavným kontrolórom a primátorom, Ing. Cacara svoj 

návrh zrušil, takže o tomto návrhu nebolo hlasované. 

 

P. Juhásová – kedy bude kolaudácia MVE Strážske ? 

Ing. Rohaľ – po podaní žiadosti zo strany investora, pravdepodobne do konca februára 2012. 

 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 9/ 2 0 1 2 

 

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

18,30 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia:   MUDr. Dana Jurečková   Ing. Jozef Dvorščák   


