
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 29. novembra 2012 

 

 

 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

  

Návrhová komisia: Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová 

Hlasovanie: 

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

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

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

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Eva Lacová 

Hlasovanie:  

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

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

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

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. 5/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady 

7.    Návrh VZN mesta Strážske o miestnom referende  

8.    Návrh Štatútu mestskej knižnice  

9.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2012  

10.  Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 pre MsPS mesta Strážske   

11.  Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2012  

12.  Správa hlavného kontrolóra o kontrole nedaňových príjmov - 212003 príjem z prenájmu  

       budov, priestorov a objektov za rok 2011 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 633 016 –  

       reprezentačné ( jarmok, Dni mesta ) 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov -133 002 daň   

       za užívanie verejného priestranstva 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákaziek s nízkou hodnotou 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov – 221 004  

       ostatné poplatky ( výherné prístroje ) 

17.  Informácie zo zasadnutí komisií 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia - Rôzne 

20.  Záver                

                                                       

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor :  
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V úlohe z uznesenia č. 194/2012  zo dňa 06.09.2012 podmienky verejnej - obchodnej súťaže 

prekladajú zamestnanci MsÚ hlavnému kontrolórovi pred schválením MsZ je termín stály, 

takže úloha trvá. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

K pripomienkam poslancov z predchádzajúceho zasadnutia bude daná informácia na ďalšom 

zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční 14.12.2012. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Návrh VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

primátor, ktorý zdôvodnil navrhovanú zmenu poplatku za komunálny odpad. Aj po jeho 

zvýšení sú to len polovičné náklady na odvoz a likvidáciu TKO. 

MUDr. Jurečková súhlasila s týmto návrhom a doporučila jeho schválenie. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že od nákladov na likvidáciu TKO je potrebné 

odpočítať príjmy za TKO. Zároveň doporučil doplniť do návrhu VZN mechanizmus výpočtu 

dane za pozemky v zmysle zákona. 

JUDr. Dorič doporučil doplniť k VZN prílohu č. 10, ktorá by umožňovala občanovi zistiť 

sadzbu dane. 

MUDr. Jurečková navrhla, aby od dane za psa boli oslobodené osoby, ktoré si osvoja psa 

z karanténnej stanice v Strážskom po dobu 1 roka od dňa osvojenia. 

 

Hlasovanie za návrh MUDr. Jurečkovej :  

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

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 
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Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, 

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 7 : Návrh VZN mesta Strážske o miestnom referende  

 

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

primátor.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór nedoporučil schváliť tento návrh VZN, pretože sa v parlamente 

pripravuje návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorá novelizuje problematiku 

referenda. 

Primátor doporučil aj napriek tomu schváliť toto VZN, pretože v prípade potreby vyhlásenia 

referenda v Strážskom, Mesto Strážske nemá zatiaľ takýto právny predpis. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 6/2012 o miestnom referende : 

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

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 8 : Návrh Štatútu mestskej knižnice  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor poskytol úvodné informácie. 

MUDr. Jurečková požadovala bližšie informácie ohľadom poplatkov za rešeršné služby 

medzi knižnicami. 

JUDr. Dorič vysvetlil princíp poplatkov za tieto služby. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór podotkol, že tento materiál mal byť prejednaný na Komisii 

kultúry a školstva a tým by sa takéto nejasnosti vysvetlili. 

 

Hlasovanie za schválenie Štatútu mestskej knižnice v Strážskom : 

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

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2012  

   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčová mala úvodný komentár 

k tomuto rozboru hospodárenia MsPS. 
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Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2012 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 pre MsPS mesta Strážske   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Podrobný komentár k tomuto návrhu mala 

p. Kováčová, ktorá uviedla dôvody pre túto zmenu.  

 

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 pre MsPS mesta 

Strážske : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 24 438,64 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu uvedených 

v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 524 275,80 €. 

 

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

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 11 : Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením  

č. 3/2012   

  

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

oddelenia podrobne informovala o dôvodoch navrhovanej zmeny rozpočtu mesta. 

Primátor upozornil na nepriaznivú ekonomickú situáciu, na základe ktorej je potrebné prijať 

opatrenia na maximálne šetrenie finančných prostriedkov vo výdavkoch mesta v budúcom 

roku. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal, že východisková situácia vzhľadom na uzavreté 

memorandum medzi vládou SR a ZMOS nie je až taká zlá, pretože u dotknutých položiek 

rozpočtu je minimálne  priaznivé čerpanie finančných prostriedkov a šetrenie 5 % osobných 

nákladov a 10 % tovarov a služieb s a bude odvíjať od schváleného rozpočtu na rok 2012. 

 

Hlasovanie za schválenie III. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 72 328,88 € 

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

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

Bežný rozpočet     2 748 241,22 € 

Kapitálový rozpočet     1 593 818,68 € 

Finančné operácie       299 747,36 € 

Príjmová časť po zmene vo výške  4 641 807,26 € 

Výdavky :  

Bežný rozpočet     2 676 638,47 € 

Kapitálový rozpočet     1 878 109,79 € 

Finančné operácie          87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške  4 641 807,26 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 4 641 807,26 €. 

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

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko    

 

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

príjmov - 212003 príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov za rok 2011 

  

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór podrobne 

informoval o zistených nedostatkoch pri tejto kontrole. 

MUDr. Jurečková – prečo si mesto neplnilo prijaté opatrenia z kontroly z roku 2010 a tieto 

nedostatky boli znovu zistené aj pri tohtoročnej kontrole. 

Ing. Marko zdôraznil, že je potrebné priebežne kontrolovať a dbať, aby podnikateľské 

subjekty dodržiavali platby v zmysle uzavretých nájomných zmlúv.  

 

Správu hlavného kontrolóra o kontrole nedaňových príjmov - 212003 príjem z prenájmu 

budov, priestorov a objektov za rok 2011 zobralo MsZ na vedomie. 

 

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

položky 633 016 – reprezentačné ( jarmok, Dni mesta ) 

  

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

o tejto kontrole a zistených nedostatkoch. 

MUDr. Jurečková mala výhrady k vysokým nákladom na recepciu a za vystúpenie 

hudobných telies počas jarmoku. 

Mgr. Hajdučko a Mgr. Lacová sa pochvalne vyslovili ku kultúrnemu programu aj napriek 
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vysokým nákladom. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 633 016 – 

reprezentačné ( jarmok, Dni mesta ) zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 14 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových 

príjmov -133 002 daň za užívanie verejného priestranstva 

  

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

o vykonanej kontrole s tým, že neboli zistené žiadne nedostatky. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov -133 002 daň za 

užívanie verejného priestranstva zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákaziek s nízkou 

hodnotou  

 

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

o vykonaní kontroly a o zistených nedostatkoch. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákaziek s nízkou hodnotou zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 16 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových 

príjmov – 221 004 ostatné poplatky ( výherné prístroje ) 

   

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

o vykonaní kontroly, pri ktorej neboli zistené žiadne nedostatky. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov – 221 004 ostatné 

poplatky ( výherné prístroje ) zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Informácie zo zasadnutí komisií 

  

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

P. Hubaľová Milena – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci nakoľko v jej 

rodine došlo k nepríjemnej a smutnej udalosti – pri automobilovej nehode jej zomrela dcéra, 

ktorá po sebe zanechala maloletú dcéru Tamaru. P. Hubaľová sa tak v súčasnej dobe stará nie 

len o svoju vnučku Tamaru, ale aj o svoju dcéru Eriku a taktiež o svoju mamu – p. Irenu 

Bánovu, ktorá má zdravotné problémy. P. Hubaľová je v súčasnej dobe nezamestnaná 
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a evidovaná na príslušnom ÚPSVaR v Michalovciach. Pred smrťou svojej dcéry p. Hubaľová 

pracovala na menších obecných službách v Meste Strážske, kde si svedomito plnila svoje 

pracovné povinnosti a pracovnú dochádzku mala tiež pravidelnú. Stratu svojej staršej dcéry 

ťažko znáša ona, no rovnako aj vnučka Tamara. Touto cestou žiada o schválenie sociálnej 

výpomoci, ktorá by jej aspoň z časti pomohla pri vynakladaných výdavkoch, týkajúcich sa 

starostlivosti o vnučku, ktorá ostala sirotou. Jednorazovú dávku by použila na nákup 

základných potrieb, ošatenia či plienok pre svoju vnučku. U p. Hubaľovej neevidujeme dlh 

na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100,- Eur na základe 

výnimky z VZN č. 1/2008, čl. 6, ods. 3 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Hubaľovú Milenu vo výške  

100 € : 

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

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

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

 

P. Ferková Vladimíra – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci, nakoľko pred 

časom jej zomrel manžel pri automobilovej nehode a ona ostala vdova s tromi mal. deťmi. 

Najmladší syn má vyše mesiaca, narodil sa len pár dní pred smrťou svojho otca. Dvaja starší 

synovia sú školopovinné deti, navštevujú ZŠ v Strážskom. O sociálnu výpomoc žiada, 

nakoľko po smrti manžela celý chod domácnosti ako aj ekonomické zabezpečenie ostalo na 

p. Ferkovej, aj keď z časti jej pomáhajú rodičia. Jednorazovú dávku by použila na zakúpenie 

základných potrieb, ošatenia a plienok pre najmladšieho syna. U p. Ferkovej neevidujeme dlh 

na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100,- Eur na základe 

výnimky z VZN č. 1/2008, čl. 6, ods. 3 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Ferkovú Vladimíru vo výške 

100 € : 

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

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

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

 

P. Bišťanová Jana – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 
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mimoriadnych výdavkov spojených s úhradou základných životných potrieb a potravín. 

U p. Bišťanovej neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 33,19 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Bišťanovú Janu vo výške  

33,19 € : 

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

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

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

 

P. Heribanová Darina - žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s úhradou základných životných potrieb a potravín. 

U p. Heribanovej neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 33,19 Eur. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Heribanovú Darinu vo výške 

33,19 € : 

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

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

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

 

P. Hudák Eduárd – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych nákladov spojených so zaplatením poplatku za vydanie dokladu totožnosti 

(Občiansky preukaz) a taktiež aj na úhradu cestovného kvôli vybaveniu dokladu. Svoju 

žiadosť o jednorazovú výpomoc odôvodňuje tým, že je  invalidný dôchodca, pohybuje sa len 

pomocou invalidného vozíka. Jeho príjem do domácností pozostáva z invalidného dôchodku 

v celkovej výške 368,- Eur. Dňa 19.10.2012 na obvodnom oddelení PZ v Strážskom nahlásil 

stratu OP. Tento mesiac sa mu práve kvôli tejto skutočnosti zvýšili mimoriadne náklady 

spojené s vydaním nového OP v Michalovciach. Jednorazovú výpomoc by teda využil na 

zaplatenie poplatku za vydanie OP v celkovej sume 16,50 Eur a taktiež aj na vynaložené 

cestovné. Súčasťou žiadosti je aj Správa od Mgr. Martiny Kužmovej – terénnej soc. 

pracovníčky. U p. Hudáka neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 33,19 Eur. 
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Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Hudáka Eduarda vo výške 

33,19 € : 

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

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

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

 

P. Rybárová Zuzana – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

výdavkov vynaložených na lieky a hospitalizáciu svojej dcéry Veroniky, ktorá je v súčasnej 

dobe hospitalizovaná v nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach. Dcéra sa lieči na cukrovku, 

čím sú zvýšené náklady na jej stravovanie. V minulosti taktiež absolvovala kúpeľnú liečbu, 

kde jej zistili ďalšie ochorenie – celiakiu. P. Rybárová je nezamestnaná, manžel pracuje na 

Mestskom podniku služieb v Strážskom a ich príjem nepostačuje na základné životné potreby 

ich štvorčlennej rodiny. Príjem do domácnosti je zároveň aj výdavkom na nájomné, stravu, 

poplatky za dcéru v ZŠ či základné ošatenie. 

Žiadosť bola podaná na podnet Mgr. Martiny Kužmovej – terénneho soc. pracovníka, 

nakoľko pozná sociálne pomery p. Rybárovej a pravidelne jej  poskytuje sociálne 

poradenstvo. U p. Rybárovej neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 33,19 Eur. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Rybárovú Zuzanu vo výške 

33,19 € : 

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

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

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

 

Čurmová Marcela – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov na nezaopatrené deti; a to konkrétne na vyplatenie šekov za obedy 

v jedálni základnej aj materskej škole. V mesiaci apríl/2012 bola zamestnaná a jej hrubá 

mzda bola vo výške 40,- Eur. Inak jej mesačný príjem pozostáva z prídavkov na deti vo 

výške 90,- Eur a z výživného na deti vo výške 120,- Eur, čo spolu predstavuje 210,- Eur. 

U p. Čurmovej evidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100,- Eur na základe 

výnimky z VZN č. 1/2008, čl. 6, ods. 3 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok. 

No nakoľko má p. Čurmová dlh na TKO schválenie jednorazovej dávky je pod podmienkou 
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vyhotovenia splátkového kalendára na TKO. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že všetky výnimky pri poskytovaní  dávok schvaľuje 

primátor mesta. ku z VZN podpísanú primátorom mesta. V prípade schválenia tejto žiadosti 

bude vzhľadom na dlh TKO porušené VZN č. 1/2008. 

MUDr. Jurečková – písomné výnimky z VZN sú k dispozícii. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Čurmovú Marcelu vo výške  

100 € : 

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

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

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

 

Sociálna komisia sa v diskusii ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov zhodla 

prerozdeliť finančné prostriedky pre organizácie poskytujúce sociálne služby v Meste 

Strážske, ako sú : 

Zariadenie Harmónia – Domov sociálnych služieb: 400,- Eur, 

Lidwina  - Domov sociálnych služieb: 400,- Eur. 

Ale taktiež prerozdeliť finančné prostriedky: 

Klubu dôchodcov: 400,- Eur, 

Slovenskému červenému krížu: 400,- Eur, 

Slovenskému zväzu postihnutých civilizačnými chorobami: 400,- Eur. 

 

Primátor informoval, že každý rok uvedené sociálne zariadenia dostávajú od mesta príspevok 

pri príležitosti Vianoc. 

Ing. Cacara poukázal na to, že finančné prostriedky sú pre občanov mesta, pričom v týchto 

zariadeniach nie sú všetci klienti občanmi mesta Strážske. 

Ing. Marko upozornil, že by to bolo v rozpore so zákonom. Od týchto zariadení neboli ani 

predložené žiadne žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Doporučujem, aby tieto 

finančné prostriedky ostali v rozpočte mesta. 

Ing. Cacara doporučil, aby sa o rozdelení týchto prostriedkov rozhodovalo na najbližšom 

zasadnutí MsZ, kedy budeme mať konkrétne písomné požiadavky. 

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

sekretariáte primátora mesta. 
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Finančná komisia –  informoval Ing. Cacara  

 

Komisia pre účasť iba 2 členov komisie nebola uznášania schopná, preto sa jej zasadnutie 

nekonalo. 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Zápis z komisie kultúry a školstva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

Bytová komisia – informoval primátor 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomných zmlúv – U3: 

MENO A PRIEZVISKO     ČÍSLO BYTU           NA DOBU 

Angela SEMANCOVÁ       U-3/A/4                    do 30.11.2015 

Anna PILNIKOVÁ            U-3/B/4                    do 14.11.2015 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

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

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomných zmlúv – ul. Laborecká do 30.11.2013: 

PRIEZVISKO A MENO     ČÍSLO BYTU      NA DOBU      

Ridajová Beáta                   A1                      do 30.11.2013 

Dudičová Gabriela            A2                     do 30.11.2013 

Tokár Gabriel                    A3                      do 30.11.2013 

Adamová Margita                       A4                      do 30.11.2013 

Dudičová Renáta               A5                      do 30.11.2013 

Tolvaj Jozef, ml.                A6                      do 30.11.2013 

Goroľ Karol                          A7                     do 30.11.2013 

Adam Emil                         A8                      do 30.11.2013 

Šmaťová Eva                        A9                      do 30.11.2013 

Janičo Roman                      A10                    do 30.11.2013 

Hrnčiarová Monika               B1                      do 30.11.2013 

Kapura Ján                           B2                      do 30.11.2013 

Daňo Roman                        B3                       do 30.11.2013 

Kapura Viliam                     B4                       do 30.11.2013 

Tolvaj Jozef, st.                    B5                       do 30.11.2013 
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Hrnčiar Štefan, ml.               B6                       do 30.11.2013 

Ridajová Iveta                      B7                       do 30.11.2013 

Sabolová Jarmila                 B8                       do 30.11.2013 

Šmaťová Anna                     B9                       do 31.12.2012       

Tokárová Magdaléna            B10                     do 30.11.2013 

 

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

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

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

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informovala p. Bočková 

 

Martin Terebessy, Gaštanová 220, 072 22 Strážske, žiada o prenájom nehnuteľnosti Objekt 

Kolkáreň Strážske, súpisné číslo 255, ul. Obchodná, za účelom celoročného prevádzkovania, 

realizácie rôznych kultúrnych a športových podujatí pre mládež, rodiny, seniorov, 

organizovanie firemných akcií a iných. Na počiatočnú realizáciu chce použiť finančné 

prostriedky vo výške 35 000 Eur, vymenil by okná, rekonštruoval sociálne zariadenia, upravil 

terasu a okolie pred vstupom do objektu.    

- komisia doporučuje  schváliť prenájom kolkárne. 

 

Primátor upozornil, že objekt kolkárne už bol schválený na odpredaj v obchodnej verejnej 

súťaži. Preto nemôže byť schválený aj jej prenájom. Zároveň navrhol schváliť podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, ktoré mali poslanci k dispozícii doma. 

JUDr. Dorič doporučil v bode č. 2 neuvádzať, že zo znaleckým posudkom je možné 

oboznámiť sa u kontaktnej osoby a doplniť bod č. 6 – zo súťaže vylúčiť uchádzačov, ktorí 

majú záväzky voči mestu. 

  

Hlasovanie za schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľnosti 

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

Obchodnej a je postavený 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 LV č. 1236 : 

1. Nehnuteľnosť je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti. 

2. Kritériom pre výber uchádzačov je navrhovaná kúpna cena, ktorá musí byť 

minimálne vo výške 115 000 Eur.  
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3. Ponuky 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. 

(hmotnoprávna lehota) v zapečatenej  obálke. Na obálku uvedú svoje meno a adresu a 

oznam "Kúpa nehnuteľnosti neotvárať". Došlé ponuky budú označené dátumom 

podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania. 

4. Otváranie obálok s návrhmi vykoná komisia dňa ........2012 o 14,30 hod. za účasti 

žiadateľov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom 

termíne budú prečítané mená žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny.  

5. Komisiu vymenuje primátor mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom  

    mesta. 

6. V žiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaje: 

- meno, priezvisko a adresa resp. obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO, 

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

   mesiace, 

- návrh využitia nehnuteľnosti 

- navrhovanú kúpnu cenu a spôsob úhrady kúpnej ceny 

   K žiadosti uchádzač priloží: 

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

   mesiace, 

- čestné prehlásenie uchádzača o tom, že na uchádzača nebol podaný návrh na  

   vyhlásenie konkurzu, resp. že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz,  

- potvrdenie príslušného Daňového úradu o tom, že nemá daňový nedoplatok,  

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o tom, že uchádzač nemá  

   nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, 

- doklad o preukázaní potrebných finančných prostriedkov vo výške navrhovanej  

   kúpnej ceny  

           Zo súťaže budú vylúčení títo uchádzači: 

           - ktorí majú nedoplatky voči Daňovému úradu   

           - ktorí majú nedoplatky voči Sociálnej poisťovni 

 - ktorí majú nedoplatky voči mestu 

           - na ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. na ktorých bol  

              vyhlásený konkurz 

7. Návrh možno zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným 

podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote 

určenej v podmienkach súťaže. 

8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 

9. Predložený návrh je možné odvolať do .......2012. Návrh je možné dopĺňať len 

v lehote do .......2012 do 14,00 hod. 
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10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka 

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

vyhlásená verejná obchodná súťaž. 

12. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho primátorovi  

Mesta Strážske. Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené schválením predaja 

nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému bol schválený odpredaj 

nehnuteľnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy a k zaplateniu kúpnej ceny. 

13. 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. 

14. Ak žiadateľ odstúpi od kúpy nehnuteľnosti, alebo nezaplatí kúpnu cenu v lehote 

určenej vyhlasovateľom, kúpna zmluva sa s týmto uchádzačom neuzatvorí. Táto 

nehnuteľnosť sa odpredá ďalšiemu uchádzačovi v poradí určenom komisiou a po 

schválení MsZ. 

15. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová č. tel. 056/6491 431  

 

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

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

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

 

Ing. Marko v nadväznosti na tieto schválené podmienky navrhol hlasovať o prijatí úlohy na 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti 

Kolkáreň, ktorá je umiestnená v Strážskom, 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 LV č. 1236 : 

T : do 15.12.2012     Z : MsÚ 

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

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 
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ZOMBI, s.r.o., Mierová 630, 072 22 Strážske, zastúpená Bc. Ľubošom Zamborom  

konateľom spoločnosti, žiada o prenájom nebytových priestorov  na U2 na prízemí.  Žiada 

o prízemie na U2, ktoré bolo pôvodne určené pre mestskú políciu za účelom zriadenia 

kancelárií. - komisia doporučuje schválenie nebytových priestorov na U2. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytových priestorov pre ZOMBI, s.r.o., Mierová 630, 

072 22 Strážske, zastúpená Bc. Ľubošom Zamborom  konateľom spoločnosti, v budove U2 na 

prízemí o výmere 159,46 m
2
, za účelom zriadenia realitných kancelárií za cenu podľa 

platného VZN : 

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

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

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

Krúžok paličkovanej čipky, Strážske, žiada o pridelenie priestorov na U2 dole na prízemí. 

Krúžok navštevujú prevažne staršie ženy a jedna členka je telesne postihnutá, preto žiada 

miestnosť na prízemí po firme Oriflame. - komisia doporučuje po vyprataní priestoru po  

p. Čorbovej.  

Primátor upozornil, že nie je možné jednať o priestoroch, ktoré má stále v prenájme  

p. Čorbová. Zároveň doporučil, aby sa využívali tie isté priestory pre viaceré organizácie 

podľa vzájomnej dohody. 

  

Žaneta Tilešová, Komenského 669, 072 22 Strážske, žiada o prenájom nebytového priestoru 

o rozlohe 39 m
2
 v OD Laborec na poschodí miestnosť č. 5  za účelom zriadenia resp. 

pokračovania v prevádzke lacný textil /second hand/.  Vzhľadom k tomu, že p. Mikulová 

končí s touto prevádzkou v OD Laborec, p. Tilešová by  chcela  pokračovať, z dôvodu toho, 

že o tento tovar v Strážskom je záujem. - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Žanetu Tilešovú, Komenského 

669, 072 22 Strážske v OD Laborec na poschodí o výmere 39 m
2 

, miestnosť č. 5, za účelom 

zriadenia predajne lacného textilu /second hand/ za cenu podľa platného VZN : 

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

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

Martin Popik, Obchodná 252, 072 22 Strážske, žiada o prenájom garáže na Chemiku II. za 

účelom garážovania osobného automobilu. - komisia doporučuje prenájom garáže č.1. 
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Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 1  na Chemiku II. pre Martina Popika, 

Obchodná 252, 072 22 Strážske za cenu podľa platného VZN : 

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

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

Miroslav Nadanyi, Obchodná 253, 072 22 Strážske, žiada o prenájom garáže na Chemiku II. 

za účelom garážovania osobného automobilu.- komisia doporučuje prenájom garáže č. 3. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže č. 3  na Chemiku II. Miroslava Nadanyiho, 

Obchodná 253, 072 22 Strážske za cenu podľa platného VZN : 

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

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

Marek Barláš, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske žiada o zmenu výmery parc. č. 106/4 zo 

166 m
2  

na 80 m
2
, ktorá mu bola schválená dňa 02.05.2012 uznesením č. 192/2012 MsZ za 

účelom skladovania dreva a umiestnenia montovanej garáže. Všetky náklady na opravu 

oplotenia zo severnej strany bude hradiť na vlastné náklady a bude vykonávať celoročnú 

údržbu celého priestranstvá. 

- komisia doporučuje zrušiť bod B/5 uznesenia č. 192/2012 zo dňa 02.05.2012 prenájom časti 

pozemku pre Mareka Barláša za účelom skladovania dreva a umiestnenia montovanej garáže. 

a doporučuje schváliť prenájom pozemku  o rozlohe 80 m
2
  

 

Hlasovanie za zrušenie bodu B/5 uznesenia č. 192/2012 zo dňa 02.05.2012 - prenájom časti 

pozemku pre Mareka Barláša za účelom skladovania dreva a umiestnenia montovanej  

garáže : 

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

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

Hlasovanie za schválenie prenájmu pozemku parcela č. 106/4 o výmere 80 m
2
 pre Mareka 

Barláša, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za účelom skladovania dreva a umiestnenia 

montovanej garáže : 

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



- 18 - 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková,  

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin, Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

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

 

Športová komisia - informovala Mgr. Jurečková 

P. Štefan Román požiadal športovú komisiu o schválenie navýšenia dotácie pre Oddiel 

kulturistiky a silového trojboja  v sume 600 € z rezervy primátora mesta. O navýšenie dotácie 

požiadal predseda oddielu z dôvodu väčších nákladov, ktoré oddiel použil na svoju 

prezentáciu a činnosť a nezostali mu prostriedky na ďalšie akcie, z ktorých najväčšou boli 

Majstrovstvá Európy v silovom trojboji 2012  v Slovinsku. 

Ing. Cacara – táto žiadosť nebola na finančnej komisii prejednaná, je potrebné predložiť 

konkrétne dôvody, pre ktoré boli zvýšené náklady.  

P. Roman informoval o tom, že takéto podklady na športovú komisiu boli predložené.  Nie je 

mu známe, prečo neboli predložené finančnej komisii.  

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Oddiel kulturistiky a silového trojboja vo výške 600 € : 

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

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

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Berty Pristašovej o vysporiadanie pozemkov pre výstavbu 

„Kanalizácia, stoka B – 2. Etapa na ul. Za záhradami v Strážskom“ a vysporiadanie pozemku 

parc. č. 1154/3, na ktorom je postavený jej rodinný dom č. s. 662 na ul. Komenského. 

 – komisia doporučuje odpredaj predmetného pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 

SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu  1,00 € a 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – pri tomto odpredaji je potrebné postupovať podľa § 9a ods. 8 

písm. b ) Zákona č. 138/1991. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku  parcela číslo  C-KN číslo 1154/3 o výmere  



.................., bytom Strážske, Komenského 622. (pozemok pod rodinným domom a

Michala Pristaša, nar. .............. a
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275  m² pre  manž. Bertu Pristašovú rod. Paralovú, nar. 

 okolo 

domu)  za cenu  1,00 €. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra hradí 

nadobúdateľ. Prevod je v súlade s § 9a  ods. 8 písm. b Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v platnom znení nakoľko ide o pozemok zastavaný rodinným domom vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou: 

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

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

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

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou SSM, a.s. Strážske o umiestnenie 2x informačných zariadení 

smerových na pozemku parc. č. 369/1 (pred DSS LIDWINA pri štátnej ceste po ľavej strane 

smerom na Michalovce) a na pozemku parc. č. 1343/5 (na ul. Mierovej v zelenom páse pri 

gréckokatolíckym chrámom po pravej strane smerom na Michalovce) – komisia doporučuje 

schváliť umiestnenie týchto zariadení 

Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Jána Joneka, Majerovce č.19 o umiestnenie 2x 

informačných zariadení smerových (prevádzka pneuservisu) na stĺp verejného osvetlenia na 

pozemku parc. č. 1343/5 (na ul. Mierovej v zelenom páse pri gréckokatolíckym chrámom po 

pravej strane smerom na Michalovce) a na stĺp verejného osvetlenia na pozemku parcela číslo 

405/1 (na ul. Vihorlatskej pri štátnej ceste I/74 po ľavej strane smerom na Humenné)  

- komisia doporučuje schváliť umiestnenie týchto zariadení. 

Ing. Marko a primátor mesta upozornili, že nie je vypracovaný vnútorný predpis 

o podmienkach prenájmu plôch na umiestnenie informačných zariadení. Až potom je možné 

rozhodovať o možnosti umiestnenia informačných tabúľ. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať vnútorný predpis o určení podmienok 

na prenájom plôch na umiestnenie informačných zariadení: 

T: do 31.01.2013     Z : MsÚ 

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

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 
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Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou p. Radoslava Lipovského ohľadom realizácie 

prístavby sociálneho zariadenia k budove hostinca PARK PUB, z dôvodu prevádzky 

a užívania nespôsobilých starých sociálnych zariadení a tým aj prevádzkovania v zimných 

mesiacoch – komisia doporučuje schváliť finančné prostriedky na realizáciu prístavby 

z kapitálových výdavkov. 

Primátor doporučil po upresnení požiadavky zahrnúť jej realizáciu do rozpočtu mesta na rok 

2013. 

Ing. Marko zdôraznil, že účasť na financovaní tejto akcie nie je v súlade s platnými Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta. 

Ing. Cacara upozornil, že sa jedná o majetok mesta a preto je potrebné postupovať v zmysle 

platných zásad hospodárenia s majetkom mesta a prejednať to na najbližšom zasadnutí MsZ.  

Ing. Marko podotkol, že v porovnaní s inými mestami máme nadštandarné zásady, čo sa týka 

výšky uznaných nákladov. Doporučuje, aby v budúcnosti nebolo započítavaných do nájmu 

100 % vynaložených nákladov podľa § 20ale iba ich pomerná časť. 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou o uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena a o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy v prospech VSD, a.s. za podzemné 

inžinierske el. siete a pozemok pod navrhovanou trafostanicou v rámci stavby „Strážske, 

bytový dom Chemik - VN prípojka, trafostanica a NN distribučné rozvody“  na pozemkoch 

parc. č. CKN 438/1, 412/21, 459/2, 464/1, 1430, 465/1, 465/2, 465/5, 523/1, 523/2, 523/3, 

523/6, 523/7, 523/11, 523/13 a 524, ul. Obchodná, Námestie Alexandra Dubčeka, ul. 

Mierová, katastrálne územie Strážske – komisia doporučuje schváliť. 

 

Hlasovanie za schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

a o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy v prospech VSD, a.s. za podzemné inžinierske 

el. siete a pozemok pod navrhovanou trafostanicou v rámci stavby „Strážske, bytový dom 

Chemik - VN prípojka, trafostanica a NN distribučné rozvody“  na pozemkoch parc. č. CKN 

438/1, 412/21, 459/2, 464/1, 1430, 465/1, 465/2, 465/5, 523/1, 523/2, 523/3, 523/6, 523/7, 

523/11, 523/13 a 524, ul. Obchodná, Námestie Alexandra Dubčeka, ul. Mierová, katastrálne 

územie Strážske : 

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

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 
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Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Štefana Romána o odkúpenie pozemku parcela číslo 438/9  

o výmere 25 m
2
 na ul. Družstevnej za účelom vybudovania garáže – vzhľadom k tomu, že 

k stavbe automotoklubu, ktorého je p. Román spolumajiteľom nie je možné s daným 

pozemkom inak disponovať (z dôvodu uloženia el. NN sietí a rozvodných skríň na budove 

automotoklubu), komisia doporučuje odpredaj na základe v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu  

znaleckého posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

Ing. Marko upozornil na to, že je potrebné v tomto prípade najprv schváliť zverejnenie 

zámeru na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie za schválenie zverejnenia zámeru na odpredaj pozemku  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa parc. č.438/9  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 

m
2
 na ul. Družstevnej zapísaný na LV č.1236 pre Štefana Romána, Okružná 449, Strážske, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

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

 

Ing. Marko – v nadväznosti na schválenie tohto  zámeru je potrebné schváliť úlohu na jeho 

zverejnenie. 

Hlasovanie za schválenie úlohy zverejniť zámer na odpredaj pozemku  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa parc. č.438/9  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 

m
2
 na ul. Družstevnej zapísaný na LV č.1236 pre Štefana Romána, Okružná 449, Strážske, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci.  

T : 30.11.2012     Z : MsÚ 

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

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

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

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou od Obce Zbudza a Obce Staré o uzatvorenie zmluvy na 

zriadenie spoločného obecného úradu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného 

poriadku od 1.1.2013 – komisia doporučuje schváliť pristúpenie k zmluve o zriadenie 

spoločného obecného úradu v Strážskom na prenesený výkon štátnej správy v oblasti 
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stavebného poriadku od 1.1.2013 a aby finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy boli poukázané z Krajského stavebného úradu v Košiciach na účet Spoločného 

obecného úradu v Strážskom.  

 

Hlasovanie za schválenie pristúpenia k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v 

Strážskom na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku od 1.1.2013 

s obcami Staré a Zbudza s tým, žeby finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy 

boli poukázané z Krajského stavebného úradu v Košiciach na účet Spoločného obecného 

úradu v Strážskom : 

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

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

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

Vzhľadom k tomu, že dôjde k navýšeniu pracovnej činnosti, je potrebné, aby bol na Mestský 

úrad v Strážskom do trvalého pracovného úradu jeden zamestnanec. 

Primátor informoval o organizačnom zabezpečení úloh na referáte výstavby.  

Ing. Rohaľ, referent výstavby poukázal na veľkú pracovnú vyťaženosť pri zabezpečovaní 

úloh na referáte výstavby s tým, že práce pribúda a je potrebné to personálne čím skôr riešiť. 

 

Zápis z Komisie legislatívy a ochrany verejného poriadku a zápis z komisie ŽP je 

k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

O slovo požiadal p. A. Huraj, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

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

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

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

 

Vo svojom vystúpení sa pýtal poslancov, či niekto z nich vo svojom pracovnom obvode 

vyvinul nejakú aktivitu, aby zvolal stretnutie s občanmi.  

MUDr. Jurečková mu za všetkých poslancov vysvetlila, že sú organizované stretnutia 

poslancov s občanmi mesta, na ktorých sa zúčastňuje 5 – 10 občanov. 

P. Huraj sa ešte pýtal, či aj pre futbalový klub, kde sú nielen dospelí ale aj značný počet 

žiakov a dorastencov je možné požadovať navýšenie finančných prostriedkov na zasadnutí 

MsZ dňa 14.12.2012. 
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MUDr. Jurečková – áno, je to možné. 

  

K bodu č. 18, 19 : Interpelácie poslancov, Diskusia – rôzne 

 

Mgr. Hajdučko – navrhujem schváliť odmenu pre poslancov vo výške 300 €. 

 

Hlasovanie za schválenie v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov mimoriadnu odmenu 

pre poslanca vo výške 300 € : 

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva 

Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, 

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

MUDr. Jurečková – na ul. Pod hradom mestský rozhlas raz funguje inokedy nie. 

V nadväznosti na návrh hlavného kontrolóra ohľadom zmeny Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta pri uznávaniu výšky nákladov pri rôznych stavebných úpravách 

doporučujem, aby došlo k ich zmenám. 

Mgr. Lacová – opraviť viacúčelovú sálu, kino, schody sú v dezolátnom stave, hrozí 

nebezpečenstvo úrazu.  

Primátor súhlasil s tým, že je potrebné nájsť finančné prostriedky a postupne odstraňovať 

závady na zariadeniach mesta. Zároveň poďakoval zamestnancom Materskej školy za veľmi 

dobrú prípravu priestorov viacúčelovej sály pre uskutočnenie regionálnej odbornej 

konferencie SPV. 

Ing. Venglarčíková poukázala na to, že verejné osvetlenie na ul. Mierovej nebolo zapnuté už 

dosť dlho po zotmení. 

Primátor – je potrebné zakúpiť a inštalovať modernejšie časové spínače elektrického prúdu, 

aby k takýmto problémom nedochádzalo.  

 

Mgr. Jurečková predložila návrh na schválenie Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti o 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Strážske v školskom roku 2011/2012, ktoré sú k nahliadnutiu na referáte školstva a športu. 

 

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

podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v 

školskom roku 2011/2012 : 

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

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 5 / 2 0 1 2 

 

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

o 18,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

         Ing. Vladimír Dunajčák 

                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Viera Venglarčíková   Mgr. Eva Lacová   


