
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 17. januára 2013 

 

 

 

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva 

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

Venglarčíková,  

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

  

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, MUDr. Dana Jurečková 

Hlasovanie: 

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  

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

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

Hlasovanie:  

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  

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

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

O t v o r e n i e 

 

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 rozpočtu mesta Strážske na roky 2013 - 2015 

7.    Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2012  

8.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2013  

9.    Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania Zákona č. 211/2000   

       o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS a rozpočtových organizáciách  

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení z kontrol   

       vykonaných v 2. polroku 2011 

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s majetkom mesta v Materskej škole 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky  

       633 016 – reprezentačné  (primátor ) 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2012 

14.  Informácie zo zasadnutí komisií 

15.  Interpelácie poslancov 

16.  Diskusia - Rôzne 

17.  Záver                                                                       

 

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor :  

Úloha z uznesenia č. 195/2012  zo dňa 29.11.2012 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 
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katastrálnom území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená 

Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce na Liste vlastníctva LV č. 1236. 

Úloha bola splnená. 

P. Knap, predseda výberovej komisie informoval o tom, že do tejto súťaže neprišla žiadna 

ponuka v stanovenom termíne a preto dal návrh na zvolanie pracovnej porady poslancov za 

prítomnosti pracovníkov MsPS k tejto problematike.  

 

MUDr. Jurečková  odporučila vyčerpať všetky možnosti na odpredaj aj za nižšiu cenu ako 

bola stanovená znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy zvolať prac. stretnutie poslancov MsZ a vedenia MsPS 

k problematike nakladania s majetkom mesta- objekt kolkáreň. 

T : do 31.01.2013                 Z : predseda obchodno-podnikateľskej komisie 

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

Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : MUDr. Dana 

Jurečková, Martin Šuľak, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Úloha z uznesenia č. 195/2012 zo dňa 29.11.2012 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.  

Úloha bola splnená. Zámer bol zverejnený. 

Úloha vypracovať vnútorný predpis o určení podmienok na prenájom plôch na umiestnenie  

informačných zariadení s termínom do 31.01.2013 - termín trvá. 

 

Úloha z uznesenia č.189/2012  zo dňa  18.01.2012  s termínom do 31.12.2012  pripraviť 

podklady, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, znalecké posudky, zamerania, 

geometrické plány pre postupný odpredaj elektrorozvodných zariadení – stĺpové trafostanice, 

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

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

osobitného zreteľa. 
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Úloha bola splnená,  realizácia odpredaja elektrozariadení je predpokladané v priebehu  

1. polroka 2013. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej : 

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

Keďže máme bezdrôtový rozhlas, v prípade, že dôjde k výpadu verejného osvetlenia, zdroj 

tohto rozhlasu nie je v noci dobíjaný a preto môže byť v priebehu dňa nefunkčný. Za  účelom 

zníženia výpadov sú MsPS vykonávané časté kontroly funkčnosti verejného osvetlenia, kde 

sú umiestnené reproduktory. 

-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. 

Zásady sú vypracované, je potrebné ich iba dodržiavať. 

 

Pripomienka Mgr. Lacovej : 

 – opraviť viacúčelovú sálu, kino, schody sú v dezolátnom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu.  

Najnutnejšie opravy budú v rámci finančných možností zabezpečené MsPS. 

 

Pripomienka Ing. Venglarčíkovej :  

- verejné osvetlenie na ul. Mierovej nebolo zapnuté už dosť dlho po zotmení. 

Budú zakúpené a inštalované modernejšie časové spínače elektrického prúdu, aby k takýmto 

problémom nedochádzalo.  

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2013 – 2015 

 

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

mal primátor, ktorý zvlášť upozornil na šetrenie nákladov vo všetkých oblastiach vzhľadom 

k predpokladanému nedostatku finančných prostriedkov v zmysle memoranda medzi vládou 

SR a ZMOS. 
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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013, 

viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 a k návrhu programového rozpočtu mali poslanci 

k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór bližšie vysvetlil niektoré podstatné 

záležitosti tohto návrhu rozpočtu mesta a odporučil návrh rozpočtu schváliť. 

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

mesta na rok 2013, viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 a k návrhu programového 

rozpočtu. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala o navrhovaných zmenách zo 

strany mesta pri rozdelení finančných prostriedkov pre školské zariadenia v rámci rozpočtu 

mesta. 

Ing. Vaľko  upozornil pri niektorých položkách rozpočtu na veľké rozdiely v porovnaní 

s rokom 2012 ako aj na položky, ktoré tam vôbec nepatria. Preto odporučil tento návrh 

rozpočtu schváliť až po jeho úpravách a dovtedy sa riadiť rozpočtovým provizóriom. 

 

O slovo sa prihlásila Mgr. Karafová, zástupkyňa ZŠ, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním 

udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Mgr. Karafová vo svojom vystúpení poukázala na nedostatok finančných prostriedkov pre 

školskú jedáleň, aj napriek vykonaným opatreniam za účelom ušetrenia finančných 

prostriedkov. 

 Mgr. Jurečková vysvetlila a upozornila na okolnosti zostavovania rozpočtu pre školské 

zariadenia s tým, že je potrebné venovať veľkú pozornosť šetreniu zo strany každého 

školského zariadenia. 

MUDr. Jurečková doporučila venovať zvýšenú pozornosť pri prideľovaní finančných 

prostriedkov CVČ, pretože jeho prípadný zánik pre nedostatok finančných prostriedkov by 

mal veľmi zlý dopad na deti a mládež mesta. 

Primátor v tejto súvislosti upozornil, že pri rekonštrukcii Domu kultúry sa mesto zaviazalo 

prevádzkovať CVČ, v opačnom prípade by bolo finančne sankcionované.  
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O slovo požiadala PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ, ktoré jej poslanci svojím hlasovaním 

udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Vo svojom vystúpení taktiež poukázala na tvrdé podmienky rozpočtu pre MŠ na nasledujúce 

obdobie a odporučila, aby sa schválený rozpočet aspoň raz štvrťročne prehodnocoval podľa 

skutočných nákladov a potrieb MŠ. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že v návrhu rozpočtu mesta stĺpec s uvedením 

predpoklad plnenia r. 2012 sa jedná iba o plnenie k 01.12.2012. 

 

Hlasovanie za návrh rozdelenia finančných prostriedkov pre školstvo, ktorý predložila 

finančná komisia : 

ZUŠ :       96 529,0 € 

MŠ :               168 505,0 € 

ŠJ pri ZŠ :    46 980,0 € 

ŠKD :     43 950,0 € 

CVČ :     56 962,0 € 

Správa :            0,0 €  

Spolu :            412 926,0 € 

 

ZA : Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal 

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

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Hlasovanie za návrh rozdelenia finančných prostriedkov pre školstvo, ktorý predložilo mesto: 

ZUŠ :       91 106,0 € 

MŠ :               150 000,0 € 

ŠJ pri ZŠ :    45 992,0 € 

ŠKD :     40 882,0 € 
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CVČ :     53 000,0 € 

Správa :              16 618,0 €  

Spolu :             397 598,0 € 

 

ZA : Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, 

Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu mesta Strážske na rok 2013 po zapracovaní 

pozmeňujúcich návrhov ako vyrovnaný vo výške 3 839 727,00 €. 

Bežný rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu   2 665 365,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    2 527 617,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                              137 748,00 € 

Kapitálový rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu       679 396,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    1 225 051,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu    - 545 655,00 € 

Finančné operácie :       

Príjmová časť  rozpočtu       494 966,00 € 

Výdavková časť rozpočtu         87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie      407 907,00 € 

 

Za : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

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

Proti : Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

MsZ zobralo na vedomie :  

 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2014 – 2015 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške 2 675 599,00 €. 
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Rok 2014          2 675 599,00 € 

Bežný rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu   2 657 299,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    2 570 240,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                                87 059,00 € 

 

Kapitálový rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu                  0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu         18 300,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu      - 18 300,00 € 

Finančné operácie :       

Príjmová časť  rozpočtu          18 300,00 € 

Výdavková časť rozpočtu          87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie       - 68 759,00 € 

Rok 2015      2 652 729,00 € 

Bežný rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu   2 642 729,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    2 555 670,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                                87 059,00 € 

 

Kapitálový rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu                  0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu         10 000,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu      - 10 000,00 € 

 

Finančné operácie :       

Príjmová časť  rozpočtu          10 000,00 € 

Výdavková časť rozpočtu          87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie       - 77 059,00 € 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór navrhol hlasovať za úlohu „ vykonať rozpis rozpočtu na 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie s určením  záväzných ukazovateľov “. 
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Hlasovanie za schválenie úlohy vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie 

a príspevkové organizácie s určením  záväzných ukazovateľov. 

T : do 31.01.2013    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 7 : Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2012  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Hlasovanie za schválenie správy - Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za 

rok 2012 : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 8 : Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2013  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2013 : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 9 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania 

Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS a rozpočtových 

organizáciách  

  

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

podrobnejšie vyjadril k okolnostiam tejto kontroly.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania Zákona č. 211/2000 

o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS a rozpočtových organizáciách MsZ zobralo na 

vedomie.  
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K bodu č. 10 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení 

z kontrol vykonaných v 2. polroku 2011 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. K uvedenému materiálu podrobnejšie 

informoval Ing. Marko, hlavný kontrolór. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení z kontrol vykonaných 

v 2. polroku 2011 MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

nakladania s majetkom mesta v Materskej škole 

 

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

o zistených nedostatkoch predovšetkým pri obstarávaní tovarov a služieb. 

 

Primátor na základe zistených nedostatkov pri tejto kontrole, navrhol prijať úlohu 

novelizovať vnútorný predpis o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v organizáciách 

zriadených mestom ( limity pre prieskum trhu : tovary a služby 200 €, stavebné práce  

1 000 € ). 

Hlasovanie za schválenie úlohy novelizovať vnútorný predpis o zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou v organizáciách zriadených mestom ( limity pre prieskum trhu : tovary a služby  

200 €, stavebné práce 1 000 € ) : 

T : do 28.02.2013    Z : riaditelia organizácií 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Proti : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania s majetkom 

mesta v Materskej škole MsZ zobralo na vedomie. 

  

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

položky 633 016 – reprezentačné  (primátor ) 

 

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

že neboli zistené žiadne nedostatky. Zároveň odporučil zlúčiť položku reprezentačné 

prednosta a reprezentačné primátor do jednej položky,  pretože funkcia prednostu nie je 
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dlhodobo obsadená. 

Primátor zdôvodnil neobsadenie tejto funkcie šetrením finančných prostriedkov, avšak aj 

napriek tomu predpokladá, že v 2. polroku 2013 môže byť obsadená alebo sa vytvorí funkcia 

vedúceho oddelenia. 

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

reprezentačné  (primátor ) MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2012 

   

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

informoval o kontrolnej činnosti za rok 2012.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2012 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 14 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

MUDr. Jurečková – ako sú výsledky opakovaných meraní hlučnosti SSM a.s.? 

p. Bočková informovala o tom, že bolo vykonané už štvrté meranie hlučnosti, výsledky 

ktorého potvrdili predtým namerané hodnoty. Zároveň boli prijaté opatrenia na zníženie 

hlučnosti v súvislosti s kolaudáciou tejto prevádzky. 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

P. Vašatková Anna žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi. U p. Vašatkovej neevidujeme dlh 

na TKO. Komisia odporúča poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 33,19 Eur. 

 

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

33,19 €: 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 
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P. Šmaťová Anna žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na nevyhnutné 

ošatenie a na základné životné potreby. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v súčasnej dobe 

žije v byte nižšieho štandardu so svojimi troma maloletými deťmi a jej manžel je toho času 

vo výkone trestu odňatia slobody. Príjem do domácnosti pozostáva z rodinných prídavkov 

a rodičovského príspevku. Všetky príjmy sú zároveň aj výdavkami za stravu, nájomné, 

hygienické potreby, školské potreby a pod. A taktiež maloleté deti sú často choré, čo si 

vyžaduje opäť náklady spojené s kúpou liekov. 

(P. Šmaťová doložila aj doklady: potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, doklad 

o úhrade nájmu.) 

Prílohou k žiadosti je aj Správa o rodine Šmaťovej Anny, ktorú vypracovala TSP  

Mgr. Kužmová Martina. 

U p. Šmaťovej neevidujeme dlh na TKO. Komisia odporúča poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 33,19 Eur. 

 

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

33,19 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva sa zhodla na zmene výšky jednorazových 

sociálnych dávok a preto sa komisia rozhodla vypracovať dodatok k VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske, ktorý vypracuje ako návrh 

do budúceho MsZ. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vypracovať dodatok k VZN č. 1/2008 : 

T : do 15.02.2013    Z : MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Redakčná rada – PhDr. Bušaničová informovala o pláne činnosti na najbližšie obdobie 

a zároveň poukázala na potrebu zakúpenia nového fotoaparátu pre potreby nielen redakčnej 

rady, ale aj pre potreby mesta. 
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Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomnej zmluvy – U3: 

MENO A PRIEZVISKO      ČÍSLO BYTU      NA DOBU 

Milan MAKARA, Ing.            U-3/C/1                 do 31.12.2014 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomnej zmluvy – ul. Laborecká: 

MENO A PRIEZVISKO      ČÍSLO BYTU      NA DOBU 

Anna ŠMAŤOVÁ                   B9                          do 30.11.2013 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informovala p. Knap 

 

Martin Hajdučko, Jahodná  518, 072 22 Strážske žiada o  zmenu  podnikateľskej činnosti 

v priestoroch prevádzky Fitnes centrum, Družstevná 510, Strážske (Broadway dole), ktorú 

má v prenájme. Táto prevádzka  slúžila ako Fitnes centrum, tak ako bola schválená. Z dôvodu 

toho, že prevádzka je dlhodobo nezisková, náklady na jej chod sú privysoké, preto tieto 

priestory by chcel využívať účelnejšie a rentabilnejšie. Jeho zámerom je tieto priestory 

využívať ako denný bar na prevádzkovanie pohostinských služieb.   

-komisia odporúča schváliť zmenu užívania predmetu nájmu pre Martina Hajdučka, Jahodná  

518, 072 22 Strážske dodatkom k nájomnej zmluve č. 246/07. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny predmetu prenájmu v nájomnej zmluve č. 246/07 z Fitnes 

centrum na Denný bar pre Martina  Hajdučka, Jahodná  518, 072 22 Strážske : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 
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Mgr. Kamil  Hajdučko, Jahodná  518, 072 22 Strážske žiada o  rozšírenie  podnikateľskej 

činnosti v priestoroch prevádzky Broadway club,  Družstevná 510, Strážske, ktorú má 

v prenájme. Jedná sa    o časť prevádzky oddelenú od ostatných priestorov sadrokartónovou 

priečkou. Táto časť doteraz slúžila ako denný bar resp. kaviareň.  Z dôvodu toho, že 

prevádzka je dlhodobo nezisková,  chcel by jej priestory využiť na prevádzkovanie malého 

Fitnes centra.   

   - komisia odporúča schváliť rozšírenie užívania predmetu nájmu pre Mgr. Kamila 

Hajdučka, Jahodná  518, 072 22 Strážske dodatkom k nájomnej zmluve č.220/06. 

 

Hlasovanie za schválenie rozšírenia predmetu prenájmu v nájomnej zmluve č. 220/06 

o Fitnes centrum pre Mgr. Kamila Hajdučka, Jahodná  518, 072 22 Strážske v Broadway 

clube na ul. Družstevnej 510 : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Róbert Rohaľ, Osloboditeľov  627, 072 22 Strážske žiada o prenájom miestnosti za účelom 

realizovania hudobných skúšok - komisia doporučuje Školu na ul. Krivošťanskej. 

 

K tejto žiadosti bola rozsiahla diskusia zo strany poslancov, avšak keďže nebola jednoznačná 

požiadavka zo strany žiadateľa, bolo doporučené, aby svoju požiadavku upresnil 

prostredníctvom obchodno-podnikateľskej komisie a jeho žiadosť bude prerokovaná na 

ďalšom zasadnutí MsZ. 

Vzhľadom k tomu, že nájomníčka v budove U2 p. Čorbová nekomunikuje s MsÚ a nepreberá 

listové zásielky, komisia odporúča za prítomnosti notára a mestskej polície otvoriť tento 

nebytový priestor. 

  

Primátor informoval o postupe v zmysle platných predpisov v súčinnosti s príslušníkmi 

polície. 

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

 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Najbližšie kultúrnospoločenské podujatia : 
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- 18. januára o 16.00 hod. vo VÚS  Domu kultúry v Strážskom – fašiangové stretnutie 

so speváckou skupinou Tarnavčan, pod záštitou primátora mesta Ing. Vladimíra  

Dunajčáka. V programe okrem speváckej skupiny vystúpi SZ Rozkvet, Matúš Mazár 

– študent košického konzervatória a deti centra voľného času. 

- 2.februára o 14.00 hod. vo VÚS Domu kultúry stretnutie mažoretiek so zakladateľkou 

kolektívov Flash Dance a Bambíny s Ing. Karlou Lehotskou a bývalou členkou 

a vedúcou kolektívu, teraz už úspešnou fitneskou Jankou Majerníkovou. 

- 7. februára  - Rozlúčka s fašiangami na Námestí A. Dubčeka. 

Riaditeľka centra voľného času  Mgr. Marta Kordeľová informovala o detských úspechoch – 

výtvarníkov z centra v medzinárodnej súťaži pri príležitosti výročia oslobodenia 

macedónskeho hlavného mesta Skopje  - získali tri najvyššie ocenenia. 

Návrh - usporiadať najbližší „ Stražčanský jarmok “ v mestskom parku, ktorý má veľmi 

pekné prostredie, členovia komisie vyslovili s uvedeným návrhom súhlas. 

 

Primátor podotkol, že na takéto podujatia priestory v parku tohto času nie sú technicky 

spôsobilé. Môžeme najprv skúsiť nejakú menšiu akciu a potom rozhodneme o ďalších 

možnostiach.  

Peter Kičinka, člen komisie podal návrh na riešenie webového sídla mesta a vyslovil 

skutočnosť, že je potrebné doriešiť a určiť zodpovednú osobu za textovú časť ( k článkom 

a fotografiám na webovom sídle ). 

Primátor informoval o nástupe PaedDr. Sabadošovej z materskej dovolenky, čím by malo 

dôjsť k zlepšeniu v tejto oblasti.  

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Ing. Venglarčíková, predsedníčka komisie doporučila v súvislosti s rozšírením stavebného 

úradu prijať jedného zamestnanca na referát výstavby, pretože Ing. Rohaľ  sám túto rozšírenú 

agendu časovo nestíha. 

Primátor s touto požiadavkou nesúhlasil, pretože podľa jeho názoru sa táto činnosť dá 

zvládnuť aj so súčasným  personálnym obsadením. Za týmto účelom vykoná prehodnotenie 

činnosti s Ing. Rohaľom, nakoľko organizačný poriadok mesta je po novelizácii Zákona 

o obecnom zriadení v kompetencii primátora. 
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Komisia bola informovaná o pripravovanom predaji pozemku parc. č. 438/9 o výmere 25 m
2 

na ul. Družstevnej, k. ú. Strážske pre Štefana Romána, trvale bytom Okružná 449, Strážske, 

na základe zverejneného zámeru zo dňa 30.11.2012, za cenu 400,00 € podľa vypracovaného 

znaleckého posudku č.10/2012 – komisia odporúča odpredaj predmetného pozemku. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku 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,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu  400,00 € podľa znaleckého posudku  

č.10/2012 a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra : 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou 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 odporúča schváliť finančné prostriedky na realizáciu prístavby 

z kapitálových výdavkov, s podmienkou, aby navrhované sociálne zariadenie slúžilo aj širšej 

verejnosti pri návšteve parku. 

Primátor nemal výhrady voči tejto žiadosti, avšak je to potrebné urobiť v zmysle platných 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že financovanie tejto akcie mestom je v rozpore 

nielen s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ale aj so Zákonom o majetku 

obcí, podľa ktorého je mesto povinné hospodáriť s majetkom mesta v prospech všetkých 

občanov. Zdôraznil, že nájomca v nájomnej zmluve č. 186/2004 prehlásil, že objekt preberá 

v takom stave, ktorý mu umožňuje využívať ho na dohodnutý účel. 

Ing. Venglarčíková po rozsiahlej diskusii stiahla žiadosť p. Lipovského z rokovania a navrhla 

novelizovať Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy novelizovať Zásady hospodárenia s majetkom mesta v časti 

uznania zápočtu  nákladov do platby nájomného ( § 20 ): 
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T : do najbližšieho zasadnutia MsZ  Z : MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Ing. Vaľko - Komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku a  Športová komisia nemala 

zasadnutie od predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 

 

Primátor upozornil, aby Športová komisia včas prejednala a na najbližšie zasadnutie MsZ 

 predložila návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé športové kluby na rok 2013. 

 

Vyraďovacia komisia – informoval Ing. Dvorščák 

 

V období od predchádzajúceho zasadnutia MsZ komisia vyradila nepotrebný poškodený 

majetok mesta v celkovej hodnote 5832,39 €.  

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že na zasadnutiach komisií môžu hlasovať len 

členovia komisií. 

  

 K bodu č. 15, 16  : Interpelácie poslancov, Diskusia - Rôzne 

 

P. Knap – na ul. Laboreckej nie je funkčná časť verejného osvetlenia. 

- na ul. Laboreckej nie je stále opravená kanálová spúšť na chodníku pred domom  

p. Vaľovčíka. 

- v mestskej časti Krivošťany je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia a chodníkov. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 7 / 2 0 1 3 

 

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

o 18,15 hod. ukončil. 
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         Ing. Vladimír Dunajčák 

                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   PhDr. Liduška Bušaničová  Michal Knap 


