
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 1.marca 2012 

 

 

 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, 

Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová,  

 Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

Návrhová komisia: Ing. Dušan Cacara, Ing. Viera Venglarčíková, Michal Knap 

Hlasovanie: 

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

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, 

Zdržal sa : Michal Knap, Ing. Viera Venglarčíková 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová,  

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Dušan Cacara, Ing. Viera Venglarčíková 

Hlasovanie:  

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

Mgr. Kamil Hajdučko,  Magdaléna Juhásová, Michal Knap, 

Martin Šuľak, Zdržal sa : Ing. Viera Venglarčíková 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová,  

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.    Podnikateľský zámer na objekt Kolkáreň  

7.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2011 

8.    Návrh VZN č.2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska  

9.    Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2011  

10.  Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2010 

11.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2011 

12.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych daniach a o miestnych  

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

13.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

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

15.  Správa o činnosti Mestskej polície Strážske   

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie  

       k 31.12.2011 v Centre voľného času 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miestnych daní – daň z pozemkov  

       a zo stavieb za rok 2009 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2011 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu mesta pri posudzovaní  

       použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011 a o kontrole zúčtovania  

       vybraných dotácií 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2011 

21.  Informácie zo zasadnutí komisií 

22.  Interpelácie poslancov 

23.  Diskusia - Rôzne 

24.  Záver                   
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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, ostatných prítomných a predstavil nového kronikára 

mesta Strážske p. Jána Popríka. Po schválení návrhovej komisie a overovateľov ( na titulnej 

strane ) primátor navrhol zmeny v programe dnešného zasadnutia MsZ nasledovne : po 

schválení programu zasadnutia MsZ zaradiť informáciu o zámere GVP s.r.o. a na žiadosť 

Domspráv s.r.o. po bode č. 5 Riešenie pripomienok zo zasadnutia MsZ presunúť bod č. 9 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2011.  

 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenami : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap. Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Program po schválení od bodu č. 4 : 

4.   Informácia o zámere GVP s.r.o.  

5.   Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2011  

8.    Podnikateľský zámer na objekt Kolkáreň  

9.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2011 

10.  Návrh VZN č.2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska  

11.  Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2010 

12.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2011 

13.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych daniach a o miestnych  

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

14.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

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

16.  Správa o činnosti Mestskej polície Strážske   

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie  

       k 31.12.2011 v Centre voľného času 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miestnych daní – daň z pozemkov  

       a zo stavieb za rok 2009 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2011 
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20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu mesta pri posudzovaní  

       použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011 a o kontrole zúčtovania  

       vybraných dotácií 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2011 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver                   

 

K bodu č. 4 : Informácia o zámere GVP s.r.o.  

 

P.  Marián Gerboc zástupca GVP s.r.o. predstavil túto spoločnosť a informoval o zámere 

vybudovať predajňu potravín na ul. Mierová v Strážskom. 

MUDr. Jurečková – aké je stanovisko mesta, stavebného úradu ? 

Primátor – je  to v súlade s územným plánom mesta Strážske, na zasadnutí komisie výstavby 

a ÚP táto žiadosť ešte nebola prejednaná, ale zaoberali sme sa tým na pracovnej porade. 

P. Juhásová – nenaruší výstavba kruhový objazd, ktorý je plánovaný ? 

Primátor – nie, nenaruší. 

Mgr. Hajdučko – ako dlho trvá realizácia vybudovania takejto predajne ? 

p. Gerboc – po vydaní stavebného povolenia cca do 5 mesiacov. 

 

Informáciu o zámere GVP s.r.o. na vybudovanie predajne potravín v meste Strážske zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor : 

Úloha z uznesenia č. 188 zo dňa 15.12.2011 –vypracovať podnikateľský zámer pre objekt 

Kolkáreň  a vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na prenájom Kolkárne – sú  samostatnými 

bodmi programu dnešného zasadnutia MsZ.  

Úlohy z uznesenia č. 189/2012 zo dňa 18.01.2012 :  

- vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie s určením 

záväzných ukazovateľov s termínom do 31.01.2012 – úloha bola splnená. 
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-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 a 

úloha 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 –  termín trvá, sú to dlhodobé úlohy. 

 

Kontrolu plnenia z uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Riešenie pripomienok za zasadnutia MsZ 

 

Informuje primátor : 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej: 

– zverejniť vyúčtovanie športových klubov na web stránke mesta. 

Primátor – zverejnenie všetkých účtovných dokladov na web stránke je podľa mňa nereálne. 

Ing. Marko – stačilo by po kontrole vyúčtovania pracovníkmi MsÚ a hlavným kontrolórom 

zverejniť iba výšky poskytnutej dotácie na aký účel boli použité, či to už je cestovné, stravné, 

štartovné a pod. 

MUDr. Jurečková – navrhujem, aby bola prijatá úloha tak ako to navrhol hlavný kontrolór. 

Ing. Cacara – taktiež je potrebné pripraviť nové znenie VZN o poskytovaní dotácií. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať prehľad o čerpaní poskytnutých dotácií pre 

športové kluby a spoločenské organizácie za uplynulý rok a zverejniť na webovom sídle 

mesta: 

T : každoročne do 15.2.  Z: vedúca ekonomického oddelenia, referent kultúry a športu 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Pripomienka p. Juhásovej : 

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

organizovaní kultúrnych a športových akcií ohodnotiť jeho spoluprácu. 

Primátor – zobral som to na vedomie a pri príležitosti jeho životného jubilea to zohľadním. 
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Pripomienka Ing. Dvorščáka : 

 – 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. 

Primátor – táto záležitosť bola riešená a bude komplexne preverená počuteľnosť aj ostatných 

reproduktorov v celom meste. 

Riešenie pripomienok zo zasadnutia zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 7 : Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie - s uvedeným materiálom sme sa zaoberali na 

zasadnutí finančnej komisie a neboli k nemu žiadne podstatné pripomienky.  

 

Ing. Venglarčíková – plánuje sa rekonštrukcia tepelných rozvodov, pretože sú už veľmi staré 

a hlavne v tomto zimnom období je veľmi dobre vidno na topiacom sa snehu, kde sú 

najväčšie úniky tepla zo zeme. 

Ing. Vaško, zástupca Domspráv s.r.o. – je to záležitosť riaditeľa výroby a dodávky tepla, 

plánuje sa s rekonštrukciou rozvodov tepla. 

 

Primátor navrhol prijať úlohu pre Domspráv s.r.o. v tomto znení : 

-vypracovať správu o stave tepelných rozvodov v meste a harmonogram plánovanej  

rekonštrukcie. 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať správu o stave tepelných rozvodov v meste 

a harmonogram plánovanej  rekonštrukcie : 

T : 15.4.2012     Z : Domspráv, s.r.o. Michalovce 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Ing. Dvorščák – na aký účel boli použité finančné prostriedky, ktoré sa získali z nájmov 

obytného bloku U3 a prečo neboli prevedené značné finančné prostriedky na účet mesta od 

roku 2007 až koncom roka 2011 až po mojej pripomienke. Je potrebné vypracovať takýto 

prehľad od začiatku prevádzkovania tejto budovy t. j. od roku 2003. Ako je možné, že vznikli 

dlžoby na nájme v budove U3, keď sú byty prideľované až po zložení finančnej zábezpeky. 

P. JUDr. Leňová – časť vykázaných finančných prostriedkov bola použitá predovšetkým na 
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údržbu budovy a iné drobné výdavky, 49 004,38 € bolo prevedených na účet mesta 

v novembri 2011 a neodvádzali sa po dohode s vedením mesta. Prehľad o príjmoch 

a výdavkoch  od roku 2003 do 2007 bude vypracovaný. 

 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2011 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Podnikateľský zámer na objekt Kolkáreň  

 

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

mala p. Kováčová poverená riadením MsPS so záverom, že prevádzkovanie objektu kolkárne 

by bolo pre MsPS stratové. 

 

P. Knap – kolkáreň je mestské športovisko, preto je potrebné, aby jej prevádzkovanie 

zabezpečoval MsPS tak ako aj iné športové zariadenia v meste. 

P. Šuľak –vykurovanie tohto objektu bolo v minulosti zabezpečované parou z Chemka, toto 

bolo zrušené a použitím plynového vykurovania neúmerne stúpli náklady na teplo. Počas 

prevádzky bufetu kolkárne, keď bola kolkáreň v prenájme p. Šejirmana, bola veľmi nízka 

návštevnosť, čo bolo aj dôvodom prečo tento prenájom zrušil. 

Ing. Cacara – na opravu strechy kolkárne a ďalšie nutné opravy je potrebné minimálne  

50 tis. €. Pri schvaľovaní rozpočtu nikto nepožadoval, aby táto čiastka bola zahrnutá do 

rozpočtu na úkor niektorej inej položky. Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu kolkárne.  

Primátor – zatiaľ nebolo možné získať nejaké finančné prostriedky z eurofondov a pri 

schvaľovaní rozpočtu na tento rok nikto nenavrhol zrušiť nejakú investičnú akciu a použiť 

tieto prostriedky na kolkáreň. Návštevnosť aj u ostatných reštauračných zariadení v meste je 

tohto času veľmi nízka, takže ani z tohto dôvodu nie je predpoklad aby bola kolkáreň 

zisková. 

 

O slovo požiadal p. Marián Konečný, ktoré mu poslanci svojím hlasovaním udelili. 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Vo svojom vystúpení poukázal na veľmi zlý stav budovy kolkárne a navrhol riešenia ako ju 

rekonštruovať s tým, aby tieto práce zabezpečil MsPS a aby slúžila verejnosti ešte lepšie ako 

predtým. 
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Primátor – je potrebné hlasovať za návrh za p. Knapa, aby kolkáreň prevádzkoval MsPS. 

 

Hlasovanie : Za : Michal Knap,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor – keďže návrh p. Knapa nebol schválený, navrhujem hlasovať za návrh Ing. Cacaru 

za vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže, ak sa nikto neprihlási, budeme hľadať inú cestu.  

 

Hlasovanie za schválenie vyhlásenia obchodno-verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti 

Objekt Kolkáreň, ktorá je umiestnená v Strážskom, má súpisné číslo 255, nachádza sa na ul. 

Obchodnej a je postavená na pozemku parcelné číslo 543/3, v katastrálnom území Strážske, 

obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená Katastrálnym úradom Košice, 

Správa katastra Michalovce na Liste vlastníctva L V č. 1236 : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak,  Zdržal sa : Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Michal 

Knap, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor – k vyhláseniu tejto obchodno-verejnej súťaže je potrebné schváliť jej podmienky. 

 

Hlasovanie za schválenie podmienok obchodno-verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti 

Objekt Kolkáreň:  

a ) Nehnuteľnosť je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej    

     žiadosti. Predmetom nájmu nie je pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť.  

b )Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného  

    zámeru. Podmienkou je aby sa investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od    

    uzatvorenia nájomnej zmluvy s uchádzačom. Z ceny nájmu je možné odpočítať len  

    náklady na prípadnú opravu strechy, opravu vonkajšej fasády, prípadné zateplenie  

    objektu, výmenu okien, vstupných dverí /vonkajšie dvere/. Cenu dodanej  

    technológie, prípadne vybavenia nie je možné odpočítať z ceny nájmu. 

c ) Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom a  

     najvhodnejší investičný zámer na nehnuteľnosti.  

d ) Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú. Minimálna  

     doba nájmu je 5 (päť) rokov za podmienky, že si uchádzač bude plniť všetky  

     podmienky podľa nájomnej zmluvy.  
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e ) Podmienkou uzatvorenie nájomnej zmluvy je, že nájomca umožní činnosť  

     miestneho kolkárskeho oddielu bezodplatným poskytnutím časti objektu Kolkárne  

     určenej na túto činnosť (kolkárska dvojdráha, šatne, sprchy, sociálne zariadenia) 

     podľa ich požiadaviek na tréningy, na zápasy (majstrové a priateľské) a nimi  

     organizované turnaje. 

f ) Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne  

     250   €/mesačne, t.j. minimálne 750 €/ štvrťročne. Nájomné sa bude platiť vopred  

     za kalendárny štvrťrok. V cene za nájom nie sú zahrnuté platby za energie a média  

    (plyn, teplo, voda  a pod.).  

g ) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske,      

     Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do ..........2012 do 14,00 hod.  

     v zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na  

     obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom objektu Kolkárne –  

     neotvárať". Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené  

     neporušené do termínu ich otvárania  

h) Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa .........2012 o 14,30  

     hod.za účasti uchádzačov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v  

     stanovenom termíne budú prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za  

     prenájom a predpokladaný investičný zámer.  

i)  Komisiu vymenuje primátor mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom  

     mesta.  

j ) Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

      K návrhu uchádzač priloží:  

- aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri  

  mesiace, 

- potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že uchádzač nemá daňový  

  nedoplatok, 

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky  

  voči Sociálnej poisťovni.  

- čestné vyhlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov  

  investičnej akcie, 

- čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči mesta žiadne nedoplatky  
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Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí majú 

nedoplatky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné 

konanie alebo ktorí nepreukážu hodnoverným spôsobom finančné krytie vo výške 

predpokladaných nákladov investičnej akcie.  

k ) Návrh je možné zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným    

     podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený  

    po lehote určenej v podmienkach súťaže.  

l  )Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

m)Predložený návrh je možné odvolať do ..........2012.  Návrh je možné dopĺňať len v  

    lehote do ..........2012 do 14,00 hod.  

n )Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka  

    odmietnuť všetky predložené návrhy.  

o )Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka  

    obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola 

    vyhlásená verejná obchodná súťaž.  

p )Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie  

    MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením nájmu  

    nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie  

    mestského zastupiteľstva a výzve žiadateľa, ktorému bol schválený nájom  

    nehnuteľnosti k podpísaniu nájomnej zmluvy. 

 r ) Lehota na oznámenie vybraného  

    návrhu je do 7 pracovných dní po podpísaní uznesenia primátorom mesta, kedy  

    vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predkladateľom ponúk písomne oznámi výsledok  

    obchodnej verejnej súťaže.  

s )Ak uchádzač odstúpi od nájmu nehnuteľnosti, alebo ak v lehote 1 (jeden) mesiac od  

    oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom  

    na túto nehnuteľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenájme ďalšiemu uchádzačovi v  

    poradí schváleným MsZ. 

t ) Zmluva o nájme nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora mesta  

    v úradných hodinách. Čas nahliadnutia do nájomnej zmluvy je potrebné dohodnúť  

    vopred. 

u )Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť  

    nehnuteľnosť – objekt Kolkárne do .............2012  do 12,00 hod.  
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v )Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu  

    a pod. s ich poskytovateľmi. 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Michal Knap, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodné slovo mala spracovateľka tohto 

materiálu p. Kováčová, poverená riadením MsPS. 

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie –finančná komisia prejednala tento rozbor 

hospodárenia bez pripomienok. Zároveň navrhol prijať úlohu, aby bol vypracovaný rozpis 

spotreby energií jednotlivých objektov v správe MsPS za rok 2011. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať rozpis spotreby energií jednotlivých objektov 

v správe MsPS za rok 2011: 

T : 15.4.2012     Z : poverená riaditeľka MsPS 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová,Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2011 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh VZN č.2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

Tento návrh VZN mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala p. Kováčová, 

spracovateľka tohto návrhu VZN, ktorá uviedla dôvod vypracovania nového VZN a zároveň 

vysvetlila dôvody niektorých dôležitých zmien. 

 

MUDr. Jurečková – je možné VZN riešiť prívod vody na polievanie ? 

P. Kováčová – VZN to nezahŕňa, ale môžeme to riešiť iným spôsobom a to, že bude uložená 

úloha MsPS aby takýto prívod vody zrealizoval. 
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Hlasovanie za schválenie úlohy technicky riešiť prívod vody na polievanie do  novej časti 

cintorína : 

T : 31.05.2012     Z : poverená riaditeľka MsPS 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Po niektorých konkrétnych úpravách tohto návrhu VZN na základe pripomienok poslancov 

a hlavného kontrolóra nasledovalo hlasovanie za jeho schválenie. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska: 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 11 : Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2010 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Ing. Cacara – v bode 16, kde je informácia o cirkvách v meste chýba zmienka o pravoslávnej 

cirkvi. 

p. Lipovský – informácia o nej je pri slávnosti otvorenia nového chrámu, takže by to bolo 

duplicitné. Zároveň informoval o liste Prírodovedeckej fakulty v Bratislave, v ktorom mu 

bolo vyjadrené poďakovanie za jeho príspevok o histórii vzniku mesta Strážske v rámci 

projektu, ktorý zabezpečovala táto fakulta. 

 

Hlasovanie za schválenie textu do kroniky mesta Strážske za rok 2010 : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor poďakoval doterajšiemu kronikárovi mesta p. Lipovskému za jeho dlhoročnú 

kvalitnú prácu. 

 

K bodu č. 12 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2011 
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Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. P. Bočková podrobne informovala o tejto 

správe, o množstvách, spôsobe nakladania s odpadmi a dosiahnutých výsledkoch 

v separovanom zbere za mesto celkovo a v prepočte na 1 obyvateľa. 

P. Šuľak  jej informáciu doplnil o niektoré konkrétne problémy pri nakladaní predovšetkým 

s drobnými stavebnými odpadmi.   

 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správu za rok 2011 zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 13 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych daniach 

a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Strážske 

 

Návrh tohto dodatku mali poslanci k dispozícii doma. Keďže tento materiál nebol v zákonnej 

lehote zverejnený na web stránke, nebolo možné ho prejednať a schváliť. Jeho prejednanie 

bude zaradené do programu najbližšieho zasadnutia MsZ. 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych daniach a o miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 14 : Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

 

K písomnému materiálu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma neboli žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske. 

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

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 15 : Návrh VZN č.1/2012 o chove a držaní zvierat 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma pred zasadnutím MsZ v mesiaci január 

2012. Úvodné slovo mala p. Bočková. 

Ing. Marko – doporučujem v § 15 vynechať termín útulok, pretože v meste ho nemáme. 
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2012 o chove a držaní zvierat s úpravou: 

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

MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : 

PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 16 : Správa o činnosti Mestskej polície Strážske   

 

Túto správu mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal p. Roman, náčelník 

MsP.  

MUDr. Jurečková – má mať zbraň nejakú predpísanú životnosť, aby jej použitie neohrozilo 

bezpečnosť osôb ? 

P. Roman – áno má, mohla by ohroziť práve v tom momente, keď by ju bolo potrebné použiť 

a bola by nespoľahlivá. 

MUDr. Jurečková – z tohto dôvodu doporučujem, aby sa našli finančné prostriedky na 

zakúpenie nových zbraní pre MsP. 

P. Šuľak – máme veľmi dobrú spoluprácu medzi MsP a MsPS hlavne pri kontrole skládok 

biologických odpadov. 

Správu o činnosti Mestskej polície Strážske zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania 

inventarizácie k 31.12.2011 v Centre voľného času 

 

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

o tejto správe. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie 

k 31.12.2011 v Centre voľného času MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 18 :  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miestnych daní – 

daň z pozemkov a zo stavieb za rok 2009 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O tejto správe informoval Ing. Marko, 

hlavný kontrolór. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miestnych daní – daň z pozemkov a zo 

stavieb za rok 2009 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 19 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2011 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval 

o nedostatkoch zistených touto kontrolou. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 

2011 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 20 :  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu mesta 

pri posudzovaní použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011 

a o kontrole zúčtovania vybraných dotácií 

 

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

informoval o výsledku tejto kontroly a o závažných nedostatkoch pri vyúčtovaní 

poskytnutých dotácií niektorých športových klubov, ktoré boli touto kontrolou zistené. 

Je potrebné aktualizovať VZN č. 5/2010 o dotáciách z pohľadu niektorých lehôt a     

kompetencií, ktoré sú dôležité v procese poskytovania dotácií a vyhodnocovania ich      

použitia. 

 

Ing. Cacara – navrhujem prijať úlohu vypracovať nový návrh VZN o poskytovaní dotácií. 

MUDr. Jurečková – súhlasím s vypracovaním nového VZN o dotáciách,  avšak aj bez nového 

VZN je potrebné dodržiavať platné predpisy pri vyúčtovaní cestovného, nie tak ako sa to 

stále opakuje pri vyúčtovaní futbalového klubu. 

P. Knap – boli uložené sankcie voči tým, ktorí porušili predpisy v zmysle zistených kontrol ? 

Primátor – je to záležitosť športových klubov, nie pracovníkov mesta.  

 

Hlasovanie za schválenie  úlohy vypracovať nový návrh VZN o dotáciách : 

T : do 30.06.2012     Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole postupu mesta pri posudzovaní 

použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011 a o kontrole zúčtovania 

vybraných dotácií MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu č. 21 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2011 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O tejto správe podrobne informoval  

Ing. Marko, hlavný kontrolór. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2011MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 22 : Informácie zo zasadnutí komisií  

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

P. Bočková pozvala poslancov na prezentáciu zámeru spoločnosti Processing s.r.o. Banská 

Bystrica ohľadom výstavby recyklačno-technologického centra, ktorá sa uskutoční dňa 

7.3.2012 o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ. 

Primátor –stanovisko mesta k tomuto zámeru je záporné a aj napriek tomu uvedená firma 

pokračuje v príprave realizácie. 

Zápis zo zasadnutia komisia ŽP je k nahliadnutia na sekretariáte primátora mesta. 

 

Športová komisia – informovala Mgr. Jurečková 

 

Keďže predseda športovej komisie Ing. Vaľko nebol prítomný hoci potvrdil svoju účasť na 

zasadnutí,  o návrhu komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby nebolo možné 

hlasovať, pretože predseda primátorovi telefonicky oznámil, že návrh športovej komisie ruší.   

Primátor – návrh na rozdelenie dotácií, ktorý je uvedený v zápise zo zasadnutia športovej 

komisie je v rozpore so schváleným rozpočtom mesta. Komisia ako poradný orgán nemá 

právo meniť a navyšovať rozpočet, je to zákon mesta, ktorý by bol porušený. 

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

 

Finančná komisia –  informoval Ing. Cacara 

 

Keďže v rozpočte je na dotácie pre športové kluby schválené 20 000 €, tak nemôže schváliť 

rozdelenie 30 000 € tak ako je to uvedené v zápise zo zasadnutia športovej komisie. 

 

Návrh finančnej komisie na rozdelenie dotácií na šport v zmysle schváleného rozpočtu:  

Volejbalový klub 1 400 €, Športový kolkársky oddiel 1 400 €, Klub slovenských turistov 

1 400 €, Odd. kulturistiky a silového trojboja 1 000 €, Futbalový oddiel ŠK 12 200 €, 

Mestský bežecký oddiel 1 400 €, Tanečný aerobik 600 €, Tenisový klub 600 €, OZ kolkárov 
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a rekreačných športovcov 0 €, Spolu 20 000 €. 

 

MUDr. Jurečková – vzhľadom k tomu, že patríme do európskej únii a z hľadiska rodovej 

rovnosti,  navrhujem, aby sa výška dotácie dorovnala ženskému športu. 

Ing. Cacara – ženy si veľmi vážim, verím, že zatiaľ im tieto finančné prostriedky na činnosť 

v priebehu roka postačia, v prípade potreby pri organizovaní väčších akcií som ochotný 

poskytnúť sponzorskú pomoc. 

Hlasovanie za návrh finančnej komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby : 

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

Zdržal sa : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Viera Venglarčíková,  

Proti : Michal Knap,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Tento návrh finančnej komisie nebol schválený. 

 

Žiadosť Základnej školy v Strážskom o vrátenie finančných prostriedkov  vo výške 2994,13 € 

- preplatok elektrickej energie za rok 2011. Spomínané prostriedky chce použiť na vybavenie  

nových podkrovných učební počítačmi. Riaditeľ školy predloží projekt do vybavenia učebníc 

a vyhodnotenie z výberového konania. Komisia doporučuje  prostriedky vo výške 2994,13 € 

vrátiť Základnej škole a pri prvej zmene rozpočtu tieto prostriedky zapracovať ako navýšenie 

príspevku pre Základnú školu.   

 

Hlasovanie za schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov pre ZŠ vo výške 2 994,13 € : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy predložiť materiálno- technické zabezpečenie počítačovej 

miestnosti : 

T : 31.03.2012     Z : riaditeľ ZŠ 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 



- 18 - 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Hlasovanie za schválenie výkupu pozemkov v lokalite ulice Za záhradami podľa 

geometrického plánu číslo 34974628-59/2010 overeného Správou katastra Michalovce dňa 

4.2.2011 od súkromných vlastníkov a Slovenského  pozemkového fondu zastupujúceho 

neznámych vlastníkov za účelom výstavby kanalizácie, stoka B – 2. etapa, na ktorú je vydané 

územné rozhodnutie pod číslom 764/2009 zo dňa 14.11.2006. Maximálna cena je stanovená 

6,17 EUR za 1 m² na základe znaleckého posudku číslo 06/2011 vypracovaného znalcom Ing. 

Ľubomírom Kovaľom, ul. kpt. Nálepku 35, Michalovce : 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie odkúpenia pozemku pod chodníkom (ochranný protipovodňový val)  

po pravej strane štátnej cesty I/74 smerom na  Humenné parcela číslo  C-KN číslo 2085/1 

o výmere 11042  m² od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice, 

Ďumbierska  14, Košice. Časť tejto parcely je súčasťou areálu IBV SEVER. Cena za 

odkúpenie pozemku je stanovená 2 650,08 EUR na základe znaleckého posudku číslo 02/2011 

vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Kovaľom, ul. kpt. Nálepku 35, Michalovce : 

 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 



- 19 - 

P. Ľuboš Mráz – eMeLcreative /Ľuboš Mráz/, Mierová 630,  072 22 Strážske žiada 

o prenájom nebytového priestoru v OD Laborec v Strážskom za účelom zriadenia kancelárie 

pre reklamnú agentúru- komisia doporučuje . 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Ľuboša Mráza – eMeLcreative 

( Ľuboš Mráz ), Mierová 630, 072 22 Strážske  v OD Laborec v Strážskom na poschodí 

o výmere cca 13 m² za účelom zriadenia kancelárie pre reklamnú agentúru : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

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

žiadne návrhy na vyradenie majetku mesta. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Jurečková 

 

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

primátora mesta. 

 

Zápis z Komisie legislatívy a ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

K bodu č. 23,24: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Mgr. Hajdučko – na ul. Jahodná je prepadnutý kanál. 

MUDr. Jurečková – na ul. Pod hradom je potrebné opraviť chodník. 

Ing. Venglarčíková – na ul. Mierová je veľké množstvo posypového materiálu, na trávnatom  

páse po výkopových prácach po rekonštrukcii verejného osvetlenia ostalo veľa kameňov, 

ktoré je potrebné vyzbierať, aby pri kosení nedošlo k zničeniu kosačiek. 

p. Knap – na ul. Pod hradom je neskutočný hluk z SSM a.s. 

- prečo tejto sezóny nebola využitá ľadová plocha aj napriek tomu, že boli vyhovujúce 

klimatické podmienky ? 

- pripraviť letné kúpalisko v predstihu. 
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P. Kováčová vysvetlila postup pri zabezpečení prevádzky kúpaliska  a ako to ovplyvňuje 

začiatok jeho prevádzky. 

p. Šuľak – ľadová plocha bola vytvorená po odprataní veľkého množstva nafúkaného snehu, 

avšak kvalita betónovej plochy pod ňou je vo veľmi zlom stave, čo veľmi sťažovalo 

podmienky vytvorenia ľadovej plochy. Počas dňoch jej prevádzkovania bol veľmi nízky 

záujem zo strany detí. 

- akým spôsobom sa uzatvárajú zmluvy, pretože na ten istý materiál boli 2 diametrálne 

rozdielne zmluvy o dielo. Jedná sa o informačné tabule o projektoch z eurofondov. 

Primátor – tieto zmluvy boli uzatvorené na základe predchádzajúcich výberových konaní na 

zhotovenie tabúľ, ktoré boli financované z eurofondov.  

 

Ing. Dvorščák – na budove Domu kultúry je ešte stále vianočná výzdoba nad vchodom do 

budovy. 

Primátor informoval o potrebe schváliť Dohodu o uznaní dlhu vo výške 5222,58 € 

a splátkový kalendár pre nájomcu nebytových priestorov mesta Strážske Mareka Michloviča. 

 

Hlasovanie za schválenie Dohody o uznaní dlhu vo výške 5222,58 € a splátkový kalendár pre 

nájomcu nebytových priestorov mesta Strážske Mareka Michloviča : 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor navrhol na základe žiadosti OV SZCH schváliť prenájom nebytového priestoru v 

objekte Zimného štadióna. 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre  OV Slovenského zväzu 

chovateľov v objekte Zimného štadióna prízemie, vstupná hala, ul. Obchodná 256, Strážske 

za cenu 1 €/rok: 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

Bc. Kužmová, terénna sociálna pracovníčka informovala o problémoch p. Ľ. Nazadovej, 

ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii a ktorá požiadala o jednorazovú finančnú výpomoc. 
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Ing. Cacara navrhol schváliť jednorazovú sociálnu dávku pre p. Ľubicu Nazadovú vo výške 

33,19 €. 

MUDr. Jurečková – na zasadnutí Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva sme túto žiadosť 

nemali, takýto postup nie je v súlade s VZN. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Ľubicu Nazadovú vo výške 

33,19 € : 

Za :Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Martin 

Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor – je potrebné schváliť predaj osobných motorových vozidiel Škoda Octavia 

a Hyundai Sonata za cenu podľa znaleckých posudkov. 

Hlasovanie za schválenie predaja osobných motorových vozidiel za zostatkovú cenu podľa 

znaleckého posudku.  

Zostatková cena osobného motorového vozidla Škoda Octavia 1.6, evidenčné číslo MI-444 

AC, rok výroby 1997 je 1 420 € s DPH.  

Zostatková cena osobného motorového vozidla Hyundai Sonata 2.0i, evidenčné číslo MI – 

404 BE, rok výroby 2004 je 2 934 € s DPH. 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ poveruje : 

primátora mesta k uskutočneniu všetkých krokov, ktoré sa týkajú predaja týchto osobných 

motorových automobilov. 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Ing. Marko – navrhujem prijať úlohu aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom mesta : 
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T : 30.06.2012     Z : mestský úrad 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

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

 

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

19,00 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

        primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Dušan Cacara   Ing. Viera Venglarčíková  


