
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 28. júna 2012 

 

 

 

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

Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, Michal 

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

Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

  

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

Hlasovanie: 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, 

Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Eva Lacová 

Hlasovanie:  

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, 

Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

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. 
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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 č. 4/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške  

       úhrad za sociálne služby  

7.    Záverečný účet mesta Strážske za rok 2011  

8.    Návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Strážske 

9.    Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4  

10.  Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 /2012 

11.  Návrh na zmenu rozpočtu č.1 pre MsPS mesta Strážske 

12.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2012 

13.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2012 

14.  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2013 – 2015 

15.  Informácia o platení dane za psa za rok 2012 

16.  Prehľad o prenájme nebytových priestorov 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie  

       majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2011 v ZŠ a MŠ  

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných 

       mimo pracovného pomeru na mestskom úrade a v organizáciách zriadených mestom 

19.  Informácie zo zasadnutí komisií 

20.  Interpelácie poslancov 

21.  Diskusia - Rôzne 

22.  Záver                                                                      

 

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 192/2012 zo dňa 02.05.2012 : 
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V časti poveruje primátora mesta : 

Rokovať o odpredaji pozemku pre COOP Jednota v minimálnej cene 15 €/m
2 

. 

Rokovanie sa uskutočnilo s konkrétnym výsledkom, ktorým je dohoda o odpredaji pozemku 

za 16 € /m² a dohoda o užívaní nehnuteľnosti v bezprostrednej blízkosti budovy. 

Hlasovanie za schválenie :  

a ) Predaja pozemkov registra „ C “ parc. č. 433/3, o výmere 1092 m², druh pozemku : 

zastavaná plocha, parc. č. 433/10, o výmere 420 m², druh pozemku : zastavaná plocha, parc. 

č. 433/11, o výmere 266 m², druh pozemku : zastavaná plocha, všetky nehnuteľnosti sú v k. ú. 

Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 1236, list 

vlastníctva je vedený Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, za celkovú 

cenu 28 448 € ( pri 16 €/ m², výmera spolu 1778 m² ) pre nadobúdateľa : COOP JEDNOTA 

Michalovce, s. d.  IČO : 00 169 099, Obchodná 2, 071 01 Michalovce. Pozemky sú 

špecifikované geometrickým plánom č. 36208914-3/2012, vypracovaného GEODÉZIE 

Michalovce s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO : 36208914 zo dňa 28.02.2012.   

b ) Prevodu v súlade s § 9a ods. 8 písm. b ) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení nakoľko ide o pozemky zastavané stavbou ( nákupné stredisko ) vo  

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením  a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie Dohody o užívaní nehnuteľností o úhrade nákladov rovnakým 

dielom spojených s údržbou a opravou spevnených plôch na pozemku parc. č. 433/2 

uzatvorená podľa § 51 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Mestom Strážske a COOP 

Jednota s. d.  Michalovce : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

S tým súvisí časť: 

Poveruje primátora mesta uskutočnením všetkých krokov, ktoré sa týkajú prevodu vlastníctva 

pozemkov pozemkov registra „ C  “ parc. č. 
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433/3 o výmere 1092 m² druh pozemku : zastavaná plocha 

433/10 o výmere 420 m² druh pozemku : zastavaná plocha 

433/11 o výmere 266 m² druh pozemku : zastavaná plocha 

k. ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce LV č. 1236 pre COOP Jednota  Michalovce  

s. d. IČO : 00 169 099, Obchodná 2, 071 01 Michalovce : 

Hlasovanie : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

V časti ukladá  :  

Zdokumentovať havarijný stav strechy na budove U3, Obchodná 440 s analýzou príčin 

a prijatím opatrení. 

Zdokumentovanie mali poslanci k dispozícii doma, ku ktorému zaujal stanovisko aj primátor, 

ktorý podrobnejšie vysvetlil okolnosti vzniku a riešenia týchto nedostatkov s tým, že už nie je 

možné uplatniť reklamáciu pre veľký časový odstup. 

Ing. Cacara s tým nesúhlasil a doporučil túto záležitosť prejednať ešte s právnikom.  

PhDr. Bušaničová – nemali by sa takéto veci stávať, načo tam bol platený stavebný dozor, 

máme ešte ďalšie stavby v meste, u ktorých sa môže situácia zopakovať. 

V súvislosti s tým bol zmenený termín splnenia tejto úlohy do najbližšieho zasadnutia MsZ. 

Úlohy - predložiť celkovú koncepciu umiestnenia bilboardov a výšku prenájmu a predložiť 

celkovú koncepciu umiestnenia informačných tabúľ. 

Primátor – bol vykonaný prieskum možných umiestnení bilboardov. Bolo vybraných 8 

parciel. Žiadateľ musí predložiť súhlasné stanovisko k umiestneniu  Krajského úradu pre CD 

a PK, OR PZ a Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach až potom ide stanovisko 

mesta a žiadosť uzatvorí stavebný úrad. Informačné tabule doporučujeme schvaľovať 

a umiestňovať v miestach vylepovania plagátov určených vo VZN o vylepovaní plagátov. 

MUDr. Jurečková upozornila na to, že vzhľadom k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy je 

pripravovaný nový zákon ohľadom umiestňovania bilboardov. 

Úloha - vypracovať technický návrh na dodávku vody na detské ihrisko aj s predbežnou 

kalkuláciou nákladov. 

Primátor – je vypracovaný rozpočet a spôsob realizácie prívodu vody. Pracovníci MsPS ho 

zrealizujú najneskôr do konca júla 2012. 
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Úloha - novelizovať VZN č. 2/2009 o opatrovateľskej službe – samostatný bod programu 

dnešného zasadnutia. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Primátor informoval ohľadom predaja osobných motorových vozidiel za zostatkovú cenu 

podľa znaleckého posudku.  

Keďže nikto neprejavil záujem o predaj týchto vozidiel podľa znaleckého posudku, boli 

predané za nižšie ceny t. j. Škoda Octavia, rok výroby 1997  za 750 € a Hyundai Sonata, rok 

výroby 2004 za 1 450 € v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

Pripomienky : 

Mgr. Hajdučko – častejšie kosenie na detskom ihrisku, je potrebné  tam zaviesť vodu. 

P. Šuľak – kosí sa každý týždeň, prívod vody bude zabezpečený do konca júla. 

Ing. Marko – umiestniť lavičky na pešej zóne pred OD Laborec, ktoré by slúžili hlavne pre 

starších občanov mesta bez ohľadu na to, či je to riziko ich zničenia vandalmi. 

Primátor – lavičky boli umiestnené pred OD Laborec. 

Ing. Dvorščák – nejedná sa len o umiestnenie lavičiek pred OD Laborec, ale upozorňoval som 

na opravu lavičiek pred DSS Harmónia ešte pred jarmokom, robí to veľmi zlý dojem. 

P. Šuľak – na lavičkách, len čo sa zotmie, sa zhromažďujú neprispôsobiví občania, ktorí ich 

ničia a určite je to tak aj teraz na detskom ihrisku. Nestačia na nich upozornenia ani vyhrážky, 

stále znečisťujú toto prostredie. 

Primátor – robia sa rôzne opatrenia na zamedzenie tohto, v najbližšej dobe bude umiestnený 

kamerový systém aj s osvetlením na detskom ihrisku. 

P. Knap – na ul. Laboreckej stále nefunguje mestský rozhlas. 

Primátor – bola urobená kontrola rozmiestnenia rozhlasu v meste a na tejto ulici rozhlas nie je, 

preto bol objednaný a po jeho dodaní bude nainštalovaný. 

Ing. Venglarčíková upozornila na kamene, ktoré zostali po rekonštrukcii verejného osvetlenia, 

ktoré by mohli spôsobiť zničenie kosačiek pri kosení trávnika. Tohto času sú tieto kamene 

zhrabané na kôpkach, ktoré sú už zarastené trávou. 

Primátor – bola to povinnosť dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia, avšak keďže to 

neurobili, odstraňujú ich pracovníci MsPS. 

Ing. Marko - na základe zmien Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je potrebné 
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novelizovať VZN č. 2/2009 o opatrovateľskej službe  

- je to samostatný bod dnešného rokovania.  

P. Knap – nemáme výsledky merania škodlivín z SSM a.s. na území nášho mesta. 

P. Bočková informovala o vykonaných meraniach, ktoré sa uskutočnili na základe 

požiadavky mesta, do konca tohto mesiaca mala byť vypracovaná správa, doposiaľ ju 

nemáme k dispozícii.  

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Návrh VZN č. 4/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby  

 

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

mala Mgr. Voľanská, ktorá informovala poslancov, že včera bol z kancelárie ZMOS 

doručený e-mail, na základe ktorého, návrh, ktorý bol vypracovaný, je tohto času 

bezpredmetný. Dôvodom je to, že zákon o sociálnych službách bude novelizovaný. 

MUDr. Jurečková doplnila informáciu Mgr. Voľanskej o konkrétne súvislosti s prijatím 

nového zákona.  

Návrh VZN č. 4/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7 : Záverečný účet mesta Strážske za rok 2011  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Materiál obsahoval aj Správu audítora 

mestskému zastupiteľstvu mesta Strážske k auditu riadnej účtovnej závierky účtovnej 

jednotky Mesto Strážske za účtovné obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011, List audítora 

zastupiteľstvu Mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej závierky zostavenej účtovnou 

jednotkou – Mesto Strážske za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Správu nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu mesta Strážske k auditu riadnej 

účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Strážske za účtovné obdobie 01.01.2011 – 

31.12.2011 a 

List audítora zastupiteľstvu Mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej závierky zostavenej 

účtovnou jednotkou – Mesto Strážske za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011.  
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Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval o svojom stanovisku k záverečnému účtu mesta za 

rok 2011, ktorý doporučil schváliť bez výhrad.  

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011 MsZ 

zobralo na vedomie. 

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie – komisia po prejednaní tohto materiálu doporučuje 

návrh záverečného účtu mesta za rok 2011 schváliť bez výhrad. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia okrem iného poukázala na úspešné plnenie 

jednotlivých položiek rozpočtu mesta za rok 2011. Zároveň upozornila jednotlivých vedúcich 

pri tvorbe programového rozpočtu na stanovenie cieľov a možnosti ich splnenia. 

Zodpovedala a vysvetlila otázky poslancov ekonomického charakteru pri tvorbe rozpočtu. 

 

Hlasovanie za schválenie : 

Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2011 bez výhrad : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Usporiadanie schodku rozpočtu z prebytku finančných operácií vo výške 223 809,37 € : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Prevod zostatku zdrojov po usporiadaní vo výške 110 715,29 € do rezervného fondu : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Usporiadanie kladného hospodárskeho výsledku MsPS vo výške 53 044,42 € na úhradu straty 

minulých rokov : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 
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Použitie zostatku finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti MsPS vo výške 18 657 € 

nasledovne : 

a ) na krytie kapitálových výdavkov MsPS v roku 2012 vo výške        12 257 € 

b ) tvorba sociálneho fondu MsPS              1 000 € 

c ) navýšenie mzdového fondu na mzdy a odvody pre zamestnancov MsPS rok 2012   5 400 € 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Z listu audítora zastupiteľstvu vyplývajú tieto úlohy : 

 

Vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku a záväzkov mesta s osobitným 

zameraním sa na dokladovú inventarizáciu nárastu celkových záväzkov mesta : 

T : 31.12.2012    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin 

Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Zúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2011 zisk vo výške 3 061,24 € na ťarchu 

účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období : 

T : 31.12.2012   Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

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

Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Zúčtovať výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb za účtovné obdobie 2011 

nasledovne : 

- Zisk hlavnej činnosti vo výške 38 474,42 € na ťarchu účtu 431 Výsledok 

hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých období 
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- Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 14 570 € na ťarchu účtu 431 Výsledok 

hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých období. 

T : 31.12.2012   Z : riaditeľ MsPS 

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

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

Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 8 : Návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb mesta 

Strážske  

 

Ing. Cacara, predseda výberovej komisie informoval o priebehu výberového konania na 

funkciu riaditeľa MsPS, do ktorého boli prihlásení 2 uchádzači. Komisia doporučuje 

primátorovi mesta, aby za riaditeľa MsPS vymenoval Ing. Jozefa Fedorka. 

 

PhDr. Bušaničová – tohto uchádzača vôbec nepoznáme, nevieme o koho sa jedná. 

Ing. Cacara informoval o Ing. Fedorkovi z jeho osobných materiálov, ktoré predložil pri 

výberovom konaní. 

Ing. Dvorščák upozornil, že sa jedná o pracovný pomer iba na dobu určitú 9 mesiacov, s čím 

boli uchádzači oboznámení v podmienkach výberového konania. 

 

Primátor navrhol na funkciu riaditeľa MsPS Ing. Jozefa Fedorka od 01.07.2012. 

 

MsZ vymenúva  

Ing. Jozefa Fedorka za riaditeľa Mestského podniku služieb od 01.07.2012 : 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak, 

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Mgr. Eva Lacová, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír 

Vaľko 

 

Primátor poďakoval p. Kováčovej za jej veľmi kvalitnú prácu pri jej poverení zastupovaním 

riaditeľa MsPS a vyslovil poľutovanie, že nechcela v tejto funkcii pokračovať. 
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K bodu č. 9 : Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Cacara informoval, že v zmysle 

zákona 1x ročne musí byť plat primátora prerokovaný mestským zastupiteľstvom. Zároveň 

navrhol, aby bol plat primátora bez zmeny oproti roku 2011, t. j. výška priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚSR za 

predchádzajúci kalendárny rok ( 2011 ) vo výške 786 € + navýšenie o 60 % . 

P. Knap – navrhujem navýšenie platu primátora nie o 60% ale iba o 20 %. 

Ing. Cacara zdôvodnil svoj návrh poukázaním na veľmi dobré výsledky práce primátora za 

uplynulé obdobie. 

Ing. Venglarčíková navrhla tajné hlasovanie o týchto návrhoch platu primátora. 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak, Neprítomní : Magdaléna Juhásová,  

Ing. Ľubomír Vaľko 

PhDr. Bušaničová poukázala na dlhodobú dobrú prácu a výsledky primátora ešte aj z čias, 

keď bola jeho zástupkyňou. 

Primátor navrhol zloženie volebnej komisie : Ing. Cacara, Mgr. Lacová, Ing. Dvorščák 

 

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

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

Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomní : Magdaléna Juhásová,  

Ing. Ľubomír Vaľko 

Volebná komisia vykonala tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom : 

Za zvýšenie platu primátora o 60 % hlasovalo 7 poslancov. 

Za zvýšenie platu primátora o 20 % hlasovali 2 poslanci.  

Na základe tohto hlasovania bol prerokovaný plat primátora v súlade s § 4 ods. 4 vo výške 

2730 €. 

 

K bodu č. 10 : Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 /2012 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k nemu mala  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia. Keďže k uvedenému materiálu neboli 

žiadne pripomienky zo strany poslancov, bolo vykonané hlasovanie za schválenie tohto 

návrhu. 
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Hlasovanie za schválenie I. zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2012 : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 40 702,72 € 

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

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

Príjmy  : 

Bežný rozpočet     2 658 185,53 € 

Kapitálový rozpočet     1 592 568,68 € 

Finančné operácie       272 447,36 € 

Príjmová časť po zmene vo výške  4 523 201,57 € 

Výdavky :  

Bežný rozpočet     2 575 232,78 € 

Kapitálový rozpočet     1 860 909,79 € 

Finančné operácie          87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške  4 523 201,57 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 4 523 201,57 €. 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 11 : Návrh na zmenu rozpočtu č.1 pre MsPS mesta Strážske  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčová, poverená riadením MsPS 

poskytla bližšie informácie ohľadom tohto materiálu. 

P. Knap – podľa mňa u nových vozidiel by mali nižšie náklady na spotrebu PHM a mazív. 

P. Kováčová – sú to náklady iba na staré vozidlá, na nové vôbec nie sú zahrnuté náklady 

v rozpočte ani na PHM, pretože sme mali v uplynulom roku znížený rozpočet zo strany 

mesta. Vzhľadom k tomu, že MsPS dosiahol zisk, tak z tohto dôvodu chceme pokryť tieto 

náklady z vlastných zdrojov. 

Ing. Lecáková podrobne doplnila zdôvodnenie návrhu zmeny rozpočtu MsPS p. Kováčovej. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 pre MsPS  

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 36 805,16 € 

b ) presun rozpočtových 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 465 180,16 €. 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 12 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na II. polrok 2012  

 

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Primátor vysvetlil svoj návrh termínoch 

zasadnutí MsZ, ku ktorému nemali poslanci žiadne pripomienky. 

 

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

MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. 

polrok 2012 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

P. Knap doporučil doplniť tento plán o kontrolu zákaziek s nízkou hodnotou z hľadiska 

hospodárnosti, pretože hodnota za 2 autobusové zastávky 13 500 € je nielen prehnaná, ale 

bije do očí. 

Primátor – jedná sa o atypické autobusové zastávky, na ktorých zhotovenie získala zákazku 

firma s najnižšou cenou. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Strážske 

s doplnením návrhu p. Knapa na mesiac september 2012  na II. polrok 2012 : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ poveruje : 

Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.07. – 31.12.2012         

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 : 

Hlasovanie : Za :Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 
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K bodu č. 14 : Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2013 – 2015 

 

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

primátor. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, Harmonogram prípravy rozpočtu 

mesta Strážske na roky 2013 – 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Informácia o platení dane za psa za rok 2012 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

MUDr. Jurečková – kedy a akým spôsobom budú vymáhané poplatky za psa, či prípadné 

exekúcie nás nebudú stáť ešte viac. 

Primátor vysvetlil spôsob vymáhania poplatkov tak, aby mestu nevznikli väčšie náklady ako 

príjmy. 

Informáciu o platení dane za psa za rok 2012 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 16 : Prehľad o prenájme nebytových priestorov 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Lecáková, vedúca ekonomického 

oddelenia informovala, že niektoré podlžnosti sú už medzičasom zmenené. 

 

Prehľad o prenájme nebytových priestorov MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2011 

v ZŠ a MŠ  

 

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

pripomenul, že sa stále opakujú chyby v dokladoch o inventarizácii majetku. Preto doporučil, 

aby sa vykonalo pre zodpovedných pracovníkov školenie v tejto oblasti. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2011 v ZŠ a MŠ MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 18 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade a v organizáciách 

zriadených mestom 

 

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



- 14 - 

Ing. Marko, hlavný kontrolór. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru na mestskom úrade a v organizáciách zriadených mestom MsZ zobralo 

na vedomie. 

 

K bodu č. 19 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Vyraďovacia komisia - Ing. Dvorščák informoval, že neboli v uplynulom období žiadne 

požiadavky na vyradenie. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomnej zmluvy : 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Milan Makara    U-3/C/1  do 31.12.2012 

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

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

Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Martin Hajdučko, Jahodná  518, 072 22 Strážske žiadal o prenájom kolkárne  počas letnej 

sezóny 2012. Mesto zverejnilo zámer na prenájom kolkárne z dôvodu osobitného zreteľa pre 

Martina Hajdučka, Jahodná 518, Strážske, v zmysle uznesenia č. 192/2012 zo dňa 

02.05.2012, aby boli zabezpečené služby pre návštevníkov kúpaliska počas letnej sezóny. Po 

zverejnení zámeru je potrebné schváliť prenájom kolkárne pre Martina Hajdučka, Jahodná 

518, Strážske - komisia doporučuje schváliť prenájom kolkárne pre Martina Hajdučka, 

Jahodná 518, Strážske počas letnej sezóny 2012. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu kolkárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

zabezpečenie služieb návštevníkov kúpaliska počas letnej sezóny 2012 pre p. Martina 

Hajdučka, Jahodná 518 Strážske : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 
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Žiadosť p. Ing. Jany Gejdošovej, Družstevná 505, Strážske o prenájom garáže na Chemiku II. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 6 pre p. Ing. Janu Gejdošovú, Družstevná 505 

Strážske na Chemiku II : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

Alena Sabolová, SNP 30,  066 01 Humenné  žiada o zrušenie prenájmu nebytového priestoru 

v OD Laborec v Strážskom na poschodí z technických dôvodov - komisia doporučuje zrušiť 

bod B/3 uznesenia č. 192/2012 zo dňa 02.05.2012 prenájom nebytového priestoru pre Alenu 

Sabolovú, SNP 30,  066 01 Humenné v OD Laborec na poschodí o výmere 14 m
2
 za účelom 

zriadenia kancelárie pre poskytovanie finančných služieb.  

 

Hlasovanie za zrušenie bodu B/3 uznesenia č. 192/2012 zo dňa 02.05.2012 prenájom 

nebytového priestoru pre Alenu Sabolovú, SNP 30, 066 01 Humenné v OD Laborec na 

poschodí o výmere 14 m² za účelom zriadenia kancelárie pre poskytovanie finančných 

služieb: 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

EUROSUPORT, s.r.o., Cesta po Hradovou 39, 040 01 Košice žiada o odkúpenie pozemku na 

základe predkupného práva. Na základe zmluvy o nájme pozemku zo dňa 1.10.2008 

a dodatkov č. 1, 2, 3, 4 tejto zmluvy má nájomca predkupné právo, ktoré môže využiť po 

kolaudácií stavby prívodného kanála MVE. Kolaudácia stavby a jej právoplatnosť bola 

22.03.2012.  Týmto sú splnené podmienky na uplatnenie predkupného práva zo strany 

nájomcu. Nájomca EUROSUPORT, s.r.o. si týmto uplatňuje predkupné právo k časti 

prenajatého pozemku a žiada o odkúpenie  parc. č. 1823/5 o výmere 421 m
2   

a parc. č. 1823/6 

o výmere 135 m
2 

za cenu 3 Eur /90,378 Sk/ m
2 

, z dôvodu toho, že pozemok bol znalcom Ing. 

Jozefom Miklošom zaradený do kategórie  - pozemky s výrazne zvýšeným záujmom    

o kúpu. Podľa nájomcu sa pozemok nachádza v zátopovom území rieky Laborec /ochranné 

pásmo/,  v blízkosti  hrádze, a tým je nevhodný na individuálnu a dokonca žiadnu výstavbu. 

Pozemok je  definovaný ako zastavaná plocha, čo nájomca tiež nepokladá za správne.   

(prepočet 421 m
2   

+ 135 m
2 

 x 6,99 Eur = 3 886,44 Eur) v zmysle znaleckého posudku   

(prepočet 421 m
2   

+ 135 m
2 

 x 3,00 Eur = 1 668,00 Eur) návrh nájomcu 

 - komisia doporučuje postupovať v zmysle Zmluvy č. 267/2008 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 za 
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cenu v zmysle znaleckého posudku Ing. Jozefa Mikloša 6,99 Eur /210,60 Sk/ m
2
.   

Primátor informoval, že na základe tejto žiadosti bolo vykonané jednanie.  Ústne sa dohodlo, 

že geometrickým plánom sa oddelí časť pozemku, ktorým prechádza mestská kanalizácia 

a zvyšok mesto odpredá podľa dohodnutej ceny. 

      

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

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia bola informovaná o rozostavanosti stavby „Rozšírenie stokovej siete mesta 

Strážske“ – stavba má byť zrealizovaná do konca roka 2012, pričom vznikajú práce naviac: 

Vzhľadom na doručené predbežné opatrenie súdu o zastavení prác na uloženie kanalizácie na 

pozemku parc. č. 834/1 a 834/2 (z pôvodnej parc. č. 834) vo vlastníctve p. Barana na ul. 

Zámočníckej bolo zvolané jednanie ohľadne umiestnenia kanalizácie na pozemku p. Tálla. Po 

dohode s. Tállom a p. Bilíkovej (susedia p. Barana) sa práce prevedú po ich pozemku parc.  

č. 835, pričom je potrebné uhradiť škody vzniknuté devastáciou pôdy strojmi a škody na 

oplotení na náklady investora a taktiež v prípade škôd na porastoch, škoda na drevenej stavbe 

(kurník) a za zriadenie zmluvy o vecnom bremene a uhradenie odplaty za zriadenie vecného 

bremena na základe vypracovaného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena, je 

potrebné stanoviť vyčíslenie odplaty a výšky škôd. 

Primátor podrobne informoval o nepochopiteľnom správaní p. Barana, ktorý robí prekážky 

pri realizácii kanalizácie na ul. Zámočníckej, aj napriek veľkej ústretovosti zo strany mesta. 

 

Komisia bola informovaná o rozpracovanosti podkladov k predaju trafostaníc a podzemných 

elektrických vedení – komisia berie na vedomie 

Primátor podrobne informoval o dôvodoch a okolnostiach odpredaja týchto trafostaníc. Je 

potrebné zabezpečiť dokumentáciu odbornej prehliadky a skúšky ( revízie ), úradnú skúšku 

a znalecký posudok. 

 

MsZ poveruje : 

Primátora mesta uskutočnením všetkých krokov, ktoré sa týkajú prevodu elektrorozvodných  

(energetických) zariadení na území mesta Strážske na VSD a.s. Košice : 

Hlasovanie : Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová  

 

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

primátora mesta. 

 

Finančná komisia – informoval Ing. Cacara 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

P. Bočková informovala o vypracovaní Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2011 o nakladaní 

s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktorý sa 

týkal zmeny umiestnenia zberného miesta pre BRKO na ul. Krivošťanskej.  Bolo vybraté 

miesto pri nátokovom kanále do MVE. Vzhľadom k problémovému prenájmu plochy od 

SVP, š.p. (všetky zmluvy podpisuje generálny riaditeľ po súhlase ministra životného 

prostredia) je tento návrh stiahnutý a bude vypracovaný nový návrh VZN. Boli opakovane 

preverené všetky možné miesta, na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve mesta a parcelách, kde 

by bola zároveň možná manipulácia s odpadom zo strany MsPS. Navrhujeme parcelu CKN 

č.1436 – na ľavej strane cesty k bývalému pionierskemu táboru.  

Komisia zobrala informáciu na vedomie a doporučuje vypracovanie nového návrhu dodatku 

k VZN. 

P. Bočková informovala, že v poslednom čase sa obyvatelia mesta obávajú radiácie 

v dodávkach železného šrotu do minioceliarne a množia sa podnety (zatiaľ len ústne) 

k zvýšenej prašnosti v meste vo vzťahu k oceliarni. 

Zároveň oboznámila členov komisie s podrobnou odpoveďou SSM, a.s. k problematike 

radiácie šrotu, k problematike merania hlučnosti a s postupom mesta v otázke prašnosti. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a doporučuje vedeniu mesta písomne informovať 

vedenie minioceliarne o množiacich sa sťažnostiach občanov na prašnosť z ich prevádzky 

a potrebu riešenia tohto problému - nielen zvýšenej prašnosti, ale aj chemického zloženia 

prachu a jeho možného vplyvu na zdravie obyvateľov - už v čase skúšobnej prevádzky. 
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P. Knap potvrdil problémy s prašnosťou, z ktorej účinkami na území mesta má aj on 

fotografickú dokumentáciu. 

MUDr. Jurečková – aké hodnoty boli namerané a o koľko % boli prekročené povolené 

hodnoty ? 

Primátor – podľa informácie riaditeľa SSM a.s. hodnoty rádioaktivity neboli prekročené.  

P. Bočková – prach, ktorý sa dostáva do mesta je spôsobený pri manipulácii so struskou, nie 

pri výrobnom procese. 

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

 

Športová komisia – informovala Mgr. Jurečková 

 

Športová komisia nemala zasadnutie pre pracovnú zaneprázdnenosť jej predsedu Ing. Vaľka. 

21.09.2012 bude 50. výročie založenia Klubu slovenských turistov. Pri tejto príležitosti 

požadujú záštitu mesta pri oslavách tohto výročia s udelením ocenení mesta pre zaslúžilých 

členov klubu s finančnou dotáciou z rezervy primátora pre činnosť športových klubov 160 €. 

Primátor informoval o žiadosti Petra Ivana o finančnú dotáciu vo výške 200 € pri jeho účasti 

na Majstrovstvách sveta v karate.  

Ing. Marko - hoci je to občan nášho mesta, štartuje za FreeStyle v Košiciach a preto nie je 

možné podľa platného VZN mu túto dotáciu poskytnúť. 

 

K bodu č. 20, 21 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

MUDr. Jurečková – máme VZN o kosení trávy ? 

Primátor – nie, nemáme. 

MUDr. Jurečková - máme zmapované všetky kryty na odpadových šachtách, 

- koľkým občanom sme dali pokuty v zmysle VZN o pokutách o pití alkoholických nápojov 

na verejnosti a či mesto muselo vrátiť takéto pokuty, 

- komu patrí bývalý Dom pionierov na ul. Okružnej, pretože je veľmi zanedbaný, 

- môže byť elektronické obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou v našom meste. 

Mgr. Lacová – majú obyvatelia rómskeho pôvodu zdarma vstup na kúpalisko, 

- je možné predĺžiť otváraciu dobu na kúpalisku do 19.00 hod. 

P. Šuľak – po zatvorení kúpaliska je možné, že sa tam cez plot dostanú títo obyvatelia 

a nechávajú tam časti oblečenia. 



- 19 - 

P. Kováčová – je to možné s tým, že by museli mať naši zamestnanci predĺženú pracovnú 

dobu. 

P. Knap – zverejňovať na web sídle všetky dokumenty verejného obstarávania, chýbajú tam 

údaje, ktoré už tam mali byť zverejnené. 

- na ul. Pod hradom je prepadnutá cesta. 

P. Šuľak vysvetlil, že sú to následky po zavádzaní rozvodov plynu a že to nespôsobuje 

kanalizácia. 

- na stĺpoch verejného osvetlenia sú kryty pripevnené iba drôtom, prečo sa to neurobilo pri 

rekonštrukcii verejného osvetlenia. 

Ing. Rohaľ – kryty neboli predmetom rekonštrukcie. 

P. Knap - na ul. Pod hradom je veľmi nachýlený stĺp verejného osvetlenia, je 

nebezpečenstvo, že spadne. 

- oddychová zóna v parku ( hojdačky, kolotoče ) je v dezolátnom stave, je potrebné ich 

opraviť alebo celkom zlikvidovať. 

- na ceste pri Laborci pod mostom je veľké množstvo navezených konárov. 

P. Bočková – je to účelovo urobené, konáre sú z čistenia Laborca, príde ich zlikvidovať 

drvička z Bukózy Vranov, ktorú MsPS nemá. 

Ing. Dvorščák – stánky na mestskom trhovisku sú v dezolátnom stave, zateká do nich, pritom 

mesto vyberá poplatky za ich užívanie. 

-Domspráv nám konečne predložil prehľad o vybratých a použitých finančných prostriedkoch 

z obytného bloku U3 na ul. Obchodnej 440. Kde sú finančné prostriedky vo výške cca 

57 744,87 €, ktoré vykazuje Domspráv ako zostatok za roky 2003 – 2006. 

Ing. Lecáková sa snažila vysvetliť ako boli tieto prostriedky vyberané ako ich časť bola 

použitá a navrhla stretnutie s p. Ondovou na prejednanie tejto záležitosti.  

Mgr. Hajdučko požiadal o niekoľko voľných vstupov na kúpalisko pre vybraných športovcov 

niektorých klubov. 

Primátor – keďže táto požiadavka nie je dostatočne pripravená, nie je možné to teraz 

prejednať a schváliť. 

P. Kováčová predložila návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsPS presun voľného 

pracovného miesta zo strediska technických služieb na stredisko vedenie s nezmeneným 

počtom 33 zamestnancov a zároveň zdôvodnila navrhovanú zmenu v organizačnej štruktúre. 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  



- 20 - 

Hlasovanie za schválenie zmeny v organizačnej štruktúre Mestského podniku služieb Mesta 

Strážske – presun voľného pracovného miesta zo strediska technických služieb na stredisko 

vedenie s nezmeneným počtom 33 zamestnancov : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor informoval o návrhu CVČ na riešenie dofinancovania CVČ v roku 2013. 

MUDr. Jurečková – je to predčasný návrh, určite dôjde k zmenám pri financovaní školských 

zariadení a podľa mňa je dôležitejšia ZŠ a MŠ až potom CVČ.  

Primátor informoval o žiadosti Spoločnosti pre predškolskú výchovu o prevzatie záštity 

primátorom mesta Strážske nad 1. regionálnou odbornou konferenciou Pedagogická tvorivosť 

učiteliek materských škôl a o osobnú účasť primátora mesta na tejto konferencii. Materská 

škola žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na reprezentáciu mesta na tejto akcii vo 

výške 1 000 €, ktoré budú použité na prezentačné predmety. Primátor vysvetlil akým 

spôsobom chce túto akciu financovať, tak aby nebolo potrebné schvaľovať ďalšie finančné 

prostriedky na tento účel. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 3 / 2 0 1 2 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a poprial 

príjemné dovolenky a rokovanie o 19,10 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Jozef Dvorščák   Mgr. Eva Lacová   


