
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 27. marca 2013 

 

 

 

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

Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

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

 Ing. Viera Venglarčíková,  

 Neprítomní : Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

  

Návrhová komisia: Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Magdaléna Juhásová 

Hlasovanie: 

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

Magdaléna Juhásová,   Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. Viera 

Venglarčíková,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, 

Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

  

Overovatelia:  Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak 

Hlasovanie:  

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

Magdaléna Juhásová,   Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. Viera 

Venglarčíková,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, 

Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

 



- 2 - 

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.  

 

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.    Integrovaný informačný systém ( ISS ) – ponuka na vybudovanie a správu 

7.    Investičný zámer – Bytový dom pre mladé rodiny 

8.    Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2012 

9.    Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2012 

10.  Návrh vnútorného predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu plôch na umiestnenie  

       reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Strážske  

11.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových  

       sociálnych dávok Mestom Strážske  

12.  Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení na území mesta Strážske 

13.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2012 

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

       rok 2012   

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania predbežnej finančnej  

       kontrole v Centre voľného času 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií  

       na MsÚ  

17.  Informácie zo zasadnutí komisií 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia - Rôzne 

20.  Záver                                                                      

  

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 
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K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor :  

Úloha z uznesenia č. 193/2012 zo dňa 28.06.2012 : 

Vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku a záväzkov mesta s osobitným 

zameraním sa na dokladovú inventarizáciu nárastu celkových záväzkov mesta - splnenie tejto 

úlohy bude súčasťou záverečného účtu mesta Strážske za rok 2012. 

 

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

Vypracovať vnútorný predpis o určení podmienok na prenájom plôch na umiestnenie 

informačných zariadení – úloha bola splnená, je to samostatný bod rokovania. 

 

Úloha z uznesenia č. 196/2012 dňa 28.12.2012 : 

Doplniť do Rokovacieho poriadku MsZ mesta Strážske ustanovenie hlasovania „ za seba “ 

tak ako je upravená v čl. 6 Ústavného zákona č. 375/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu, 

podľa ktorého  : 

„ verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 

záujem, je povinný oznámiť osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi, 

oznámenie  je orgán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie povinný zaznamenať do 

zápisu alebo záznamu o rokovaní “. 

Za týmto účelom bol vypracovaný návrh Dodatku č. 1 Vnútornému predpisu č. 2/2010 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktorý mali poslanci doma. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 Rokovací poriadok 

Mestského zastupiteľstva v Strážskom : 

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

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

Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Úlohy z uznesenia č. 197/2013 zo dňa 17.01.2013 : 

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

záväzných ukazovateľov – úloha bola splnená. 
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-Zvolať prac. stretnutie poslancov MsZ a vedenia MsPS k problematike nakladania   

s majetkom mesta- objekt kolkáreň – úloha bola splnená, vrátime sa k tomu v bode Rôzne, 

dovtedy má prísť p. Knap, ktorý bol za to zodpovedný. 

-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 € ) – úloha bola splnená. 

-Vypracovať dodatok k VZN č. 1/2008 – úloha bola splnená, je to samostatný bod rokovania. 

 

-Novelizovať Zásady hospodárenia s majetkom mesta v časti uznania zápočtu  nákladov do    

platby nájomného ( § 20 ) : 

– boli vypracované 3 návrhy dodatkov, ktoré mali poslanci k dispozícii doma. 

Po niektorých pripomienkach zo strany poslancov bolo hlasované za návrh č. 2 : v časti IV. § 

20 ods. 1 sa text mení a dopĺňa v tomto znení:  

„ Nájomca je oprávnený požadovať odpočet z nájmu len v prípadoch opravy strechy, opravy 

vonkajšej fasády, zateplenia objektu, výmeny okien, vonkajších dverí, elektroinštalácie a 

rekonštrukcie vody, plynu  a kúrenia maximálne do výšky 50 % nákladov schválených MsZ.  

Cenu dodanej technológie a vybavenia nie je možné odpočítať z ceny nájmu. 

s doplnením pokiaľ MsZ nerozhodne inak “.  

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 4 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Strážske : 

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

Proti : Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienky p. Knapa : 

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

Firma, ktorá realizovala kanalizáciu na tejto ulici to opraví po zlepšení poveternostných 

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

Vaľovčíka. 

VVS, a.s. takisto prisľúbila opravu po zlepšení počasia. 

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

Je to nákladná rekonštrukcia, ktorá doteraz nebola zahrnutá do akcií v rámci rozpočtu mesta. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Integrovaný informačný systém ( ISS ) – ponuka na vybudovanie a správu 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár k tejto 

ponuke, pričom upozornil na to, že návrh zmluvy, ktorý firma predložila je potrebné 

dôkladne prejednať aj s právnikmi. 

Zástupca firmy ARDSYSTÉM s.r.o. Žilina vo svojom vystúpení oboznámil o doterajších 

projektoch v iných mestách ako aj o zámere vytvoriť integrovaný informačný systém 

v Strážskom. 

Po niektorých pripomienkach poslancov k navrhovanej zmluve bolo dohodnuté, že o týchto 

pripomienkach bude vykonané jednanie a v prípade dohody budú do zmluvy zapracované. 

Do 2 týždňov je potrebné, aby poslanci predložili svoje podnety k tejto zmluve a na 

najbližšom zasadnutí MsZ sa k tomu vrátime. 

Integrovaný informačný systém ( ISS ) – ponuku na vybudovanie a správu  zobralo MsZ na 

vedomie. 

K bodu č. 7 : Investičný zámer – Bytový dom pre mladé rodiny 

   

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

primátor, ktorý nadviazal na jednanie k tejto záležitosti na pracovnej porade poslancov MsZ 

zo dňa 25.03.2013. 

JUDr. Špak zástupca firmy STIPETTI s.r.o., ktorá predložila tento investičný zámer, bližšie 

informoval o okolnostiach tejto ponuky. 

PhDr. Bušaničová – podľa dnešnej informácie bol tento zámer už v minulom roku, pričom 

my sme boli o tom informovaní až teraz. Nesúhlasím s týmto, pokiaľ nebude prejednaný na 

príslušných komisiách MsZ. 

Ing. Venglarčíková – komisia výstavby a ÚP nedoporučuje schváliť tento zámer z dôvodu 

bezpečnosti, čo sa týka statiky budovy, ktorá má byť rekonštruovaná. 

Ing. Cacara – finančná komisia o tejto záležitosti nejednala, môj osobný názor je, že je 

potrebné pre mesto zabezpečiť takéto byty. 

p. Šuľak – keďže tento objekt chátra, súhlasím s rekonštrukciou. Bude dôležité, aký bude 
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spôsob merania a rozúčtovania energií.   

Mgr. Lacová – myslím si, že mať takéto byty by bolo dobré, avšak mám obavy, že sa do 

týchto bytov dostanú niektorí nájomníci z iných lokalít, s ktorými budú veľké problémy. Byty 

nie sú podmienkou, aby tu ľudia prišli bývať, ale dôležitá je pracovná príležitosť.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór – podnetom na zabezpečenie ďalších bytov by mal byť počet 

nevybavených žiadostí o byty. Zároveň požiadal o vysvetlenie postupu pri zabezpečovaní 

tejto rekonštrukcie zo strany firmy STIPETTI s.r.o. 

JUDr. Špak podrobne vysvetlil časový postup pri zabezpečení celej tejto záležitosti. 

 

MsZ zobralo na vedomie Investičný zámer – Bytový dom pre mladé rodiny. 

 

K bodu č. 8 : Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2012 

   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal Ing. Fedorko, 

riaditeľ MsPS, ktorý vo svojom vystúpením okrem iného konštatoval, že MsPS za rok 2012 

dosiahol zisk, ktorý bol nižší ako v roku 2011. 

Primátor poukázal na to, že konečne po predchádzajúcich problémových rokoch sú tieto 

posledné dva roky výsledky hospodárenia MsPS pozitívne. 

 

Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2012 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2012 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Finančná komisia tento materiál 

neprejednávala. Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia mala k tomuto materiálu 

úvodné slovo. 

MUDr. Jurečková vyjadrila veľkú nespokojnosť so vznikom a následne 

výberom pohľadávok.  

Ing. Marko – je to ťažko čitateľný materiál, je potrebné, aby pri takomto prejednávaní bol 

prítomný zástupca Domsprávu, pretože uvedené údaje nekorešpondujú. 

Z uvedených dôvodov bola navrhnutá nasledovná úloha:  

Doplniť rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. Michalovce o podrobný rozpis príjmov 

a o zoznam skutočných dlžníkov. 

Hlasovanie za schválenie úlohy doplniť rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. Michalovce  o 

podrobný rozpis príjmov a o zoznam skutočných dlžníkov: 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z : MsÚ 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara,  

Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2012 zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh vnútorného predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu plôch na 

umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta 

Strážske  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Poslanci sa týmto materiálom budú 

zaoberať až po rozhodnutí o uzavretí zmluvy s ARDSYSTÉM s.r.o.  

Návrh vnútorného predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu plôch na umiestnenie 

reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Strážske zobralo MsZ 

na vedomie. 

 

K bodu č. 11 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok Mestom Strážske  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. MUDr. Jurečková, predsedníčka komisie 

sociálnej pomoci a zdravotníctva podrobne informovala o navrhovaných zmenách tohto 

dodatku. 

Primátor navrhol, aby boli všetky sumy poskytovaných dávok zaokrúhlené na celé eurá. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok Mestom Strážske s navrhnutým doplnením : 

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

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

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

 

K bodu č. 12 : Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Strážske 

  

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Mgr. Jurečková mala k uvedenému 

materiálu podrobný komentár. Po rôznych názoroch zo strany poslancov, primátora, hlavného 

kontrolóra a riaditeľky CVČ Mgr. Kordeľovej k tomuto návrhu VZN bolo hlasované za jeho 

schválenie. 
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 13 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2012  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková, spracovateľka tohto materiálu 

mala úvodný komentár. 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2012 zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

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

sťažností a petícií za rok 2012   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

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

2012 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania 

predbežnej finančnej kontrole v Centre voľného času 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania predbežnej finančnej 

kontrole v Centre voľného času MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

pokladničných operácií na MsÚ  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií na 

MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Informácie zo zasadnutí komisií 

  

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
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Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

P. Bišťanová Mária žiada o prehodnotenie podanej žiadosti o jednorazovú soc. výpomoc 

podanú dňa 11.12.2012. Žiadosť p. Bišťanovej bola zamietnutá na základe skutočnosti, 

ktorou bol dlh na TKO a taktiež dôvodom zamietnutia bol fakt, že žiadosť bola neúplná. 

 (P. Bišťanová doložila doklady: Potvrdenie o poberaní starobného dôchodku vo výške 

281,70 Eur mesačne, Potvrdenie o úhrade dlhu na TKO.) U p. Bišťanovej neevidujeme dlh na 

TKO. 

Komisia na základe prehodnotenia žiadosti odporúča poskytnúť jednorazovú soc. výpomoc 

vo výške 50,- Eur. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Máriu Bišťanovú vo výške 50 €. 

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

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

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

 

Žiadosť o zmenu štatútu (preškolenie) pracovníkov Terénnej soc. práce v meste Strážske: 

Dňa 19.02.2013 tunajší úrad obdržal žiadosť od p. MUDr. Knocika Viliama, praktického 

lekára pre dospelých adresovanú aj komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva, v ktorej žiada 

o zmenu štatútu (preškolenie) pracovníkov Terénnej soc. práce v meste Strážske z dôvodu 

neprofesionálneho prístupu v krízovej situácii – nález tuberkulózy na osade. Z jeho pohľadu 

sa 2 terénne sociálne pracovníčky nepodieľali na riešení tejto krízovej situácie, pričom ich 

pomoc očakával. 

V žiadosti uvádza prehodnotenie problematiky, týkajúcej sa preškolenia pracovníkov 

Terénnej soc. práce, pričom poukazuje a hodnotí Terénnu soc. prácu mesta Strážske ako 

nevyhovujúcu a neprofesionálnu. (V žiadosti menovite uvádza soc. pracovníkov, ktorých 

prácu hodnotí ako neprofesionálnu.) 

Taktiež v žiadosti upozorňuje na problematiku „úžery“ v meste Strážske, konkrétne na to, že 

v čase vyplácania dávok prichádzajú o svoje finančné prostriedky a práve preto žiada, aby 

mesto Strážske prijalo potrebné opatrenia počas vyplácania soc. dávok. 

Komisia žiadosť zaevidovala a po dôkladnom preštudovaní žiadosti zaujala nasledovné 

stanovisko a doporučuje: 
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Komisia sa zhodla, že terénne soc. pracovníčky by v situáciách krízového zdravotníckeho 

manažmentu mali plne spolupracovať so zdravotníckymi inštitúciami a pomáhať im 

v obdobných prípadoch. Preto komisia navrhuje prehodnotiť náplň práce terénnych soc. 

pracovníčok, pričom bližšie vyvodenie dôsledkov ponecháva v kompetencii mestu. 

 

Primátor informoval, že túto záležitosť rieši s uvedenými pracovníčkami a p. Horvátovou 

z Fondu sociálneho rozvoja s určitými opatreniami, pokiaľ sa situácia nezlepší, môže dôjsť 

k ukončeniu činnosti so všetkými pracovníčkami. 

Problematika „úžera“ - komisia po dôkladnom zvážení doporučuje, aby pri vyplácaní dávok 

v rámci inštitútu osobitného príjemcu mesta Strážske bola prítomná nielen mestská polícia, 

ale aj štátna polícia. Komisia doporučuje spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou. 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva po zistení, že na ul. Laboreckej sa dlhodobo 

zdržiavajú osoby, ktoré nie sú nájomníkmi ani spolunájomníkmi a teda osoby, ktorým sa 

neschválil trvalý ani prechodný pobyt v meste Strážske, doporučuje, aby sa tento problém 

v spolupráci s mestskou políciou riešil, nakoľko osoby, ktoré nemajú schválený trvalý ani 

prechodný pobyt sa nemajú v žiadnom prípade zdržiavať dlhodobo na tzv. osade „Laborec“ 

v meste Strážske. 

Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 

mesta. 

Redakčná rada – informovala PhDr. Bušaničová 

Najbližšie číslo novín Naše mesto je pripravené na vydanie v mesiaci apríl. 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

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

 

Komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku- informovala Mgr. Lacová 

MsZ odvoláva : 

Člena Komisie legislatívy a verejného poriadku mjr. Mgr. Pavla Sejnu. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

MsZ volí : 

P. mjr. Mgr. Františka Čisára za člena Komisie legislatívy a verejného poriadku. 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 
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Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

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

primátora mesta. 

Športová komisia – informovala Mgr. Lacová  

 

MsZ odvoláva : 

Členov Športovej komisie Viktora Smoľáka a Igora Michloviča. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

MsZ volí : 

P. Jána Saba a Ing. Petra Pilcha za členov Športovej komisie. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre športové oddiely v súlade s VZN č. 5/2010 : 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel 12 200 € 

Volejbalový klub      1 500 € 

Mestský bežecký oddiel     1 500 € 

Klub slovenských turistov     1 500 € 

Športový kolkársky klub     1 500 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja   1 100 € 

Tanečný aerobic         700 € 

 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 
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Komisia vzala na vedomie informáciu o rozostavanej stavbe „Rozšírenie stokovej siete mesta 

Strážske“ – práce naviac: 

-je potrebné zrealizovať domové revízne kanalizačné šachty pre  rodinné domy, ktoré neboli 

predmetom projektovej dokumentácie na ul. Zámočníckej 5ks, na ul. Novej 1ks, na ul. Pri 

parku 1ks, na ul. Laboreckej 1ks, na ul. Krivošťanskej 9 ks – predpokladané náklady na 

realizáciu sú vo výške 6500 €, 

-je potrebné zakúpiť betónové poklopy, z dôvodu, že v projektovej dokumentácii boli 

navrhované liatinové, po kolaudácii by sa poklopy zamenili, aby nedošlo ku krádeži týchto 

liatinových poklopov, následne by sme ich predali) – počet poklopov 28 ks (vetva D  - 14 ks, 

vetva D1-1  - 4ks, vetva A 1.etapa - 9 ks, A1 1.etapa - 1 ks), predpokladané náklady sú vo 

výške 1848 € (66,00 €/ks). 

 

Hlasovanie za schválenie prác naviac na akcii „ Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske “ 

z dôvodu realizácie domových revíznych kanalizačných šácht pre  rodinné domy, ktoré neboli 

predmetom projektovej dokumentácie na ul. Zámočníckej 5ks, na ul. Novej 1ks, na ul. Pri 

parku 1ks, na ul. Laboreckej 1ks, na ul. Krivošťanskej 9 ks s predpokladanými nákladmi vo 

výške 6500 € a z dôvodu realizácie 28 ks betónových poklopov (vetva D  - 14 ks, vetva D1-1  - 

4ks, vetva A 1.etapa - 9 ks, A1 1.etapa - 1 ks) s predpokladanými nákladmi vo výške 1848 € 

(66,00 €/ks). 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Eugena Kovaľa, pohostinstvo „Ihrisko“  o zápočet 

skutočne vynaložených nákladov vo výške 491,60 € (iba materiál) na udržiavacie práce 

spojené s opravou fasády budovy pohostinstva na futbalovom štadióne – komisia po 

vykonanej obhliadke doporučuje postupovať v zmysle nájomnej zmluvy, v tomto prípade boli 

preinvestované náklady na objekte  vyššie ako 10 000 € za rok 2012, komisia doporučuje 

schváliť zápočet do nájmu vo výške 491,60 €. 

Hlasovanie za schválenie zápočtu oprávnených nákladov na opravu vonkajšej fasády do 

platby nájomného v prenajatom objekte Pohostinstvo  „Ihrisko“ Strážske pre nájomníka Ing. 

Eugena Kovaľa  vo výške 491,60 € bez DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

§20 : 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Matúša Kulika o odkúpenie časti pozemku parcela číslo 

1818 v rozsahu 4,0 x 12,0 m, jedná sa o zelený pás pred jeho rodinným domom č.s. 640 na ul. 

Krivošťanskej za miestnou komunikáciou, odkúpený pozemok by využíval na parkovanie 

vozidla pod prístreškom – komisia doporučuje schváliť zámer na odpredaj predmetnej časti 

pozemku za cenu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku, ako aj cenu 

znaleckého posudku, náklady za vypracovanie geometrického plánu a náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti. 

Primátor doporučil zaoberať sa touto žiadosťou po prešetrení okolností s referátom výstavby 

( aby sa nezabránilo vstupu na susediace pozemky ich majiteľov ) na ďalšom zasadnutí MsZ. 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Ladislava Balického o odkúpenie časti pozemku parcela 

číslo 1681/5, 383 a 28/2 vo výmere cca 460 m
2
, za účelom rozšírenia mojej záhradky na 

parcele číslo 39/2 a 39/3 v záhradkárskej osade SIHOŤ – komisia doporučuje schváliť zámer 

na odpredaj predmetnej časti pozemku za cenu stanovenú na základe vypracovaného 

znaleckého posudku, ako aj cenu znaleckého posudku, náklady za vypracovanie 

geometrického plánu a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Ing. Marko vysvetlil akým spôsobom môže mesto odpredávať majetok v súlade so Zákonom 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Ing. Kmecová 

 

P. Mária Kobulnická, 072 23 Staré vzhľadom k tomu, že 31.01.2013 končí jej poverenie 

obchodného zástupcu  pre Prvú stavebnú sporiteľňu a.s. v OD  Laborec v Strážskom žiada 

o ukončenie nájmu. Novým povereným obchodným zástupcom sa pre mesto Strážske stáva p. 

Helena Ivanová. 

- komisia berie ukončenie nájmu p. Márie Kobulnickej v OD Laborec na vedomie 

a doporučuje zmenu prenájmu pre p. Helenu Ivanovú, ktorá je poverená  pre PSS pre mesto 

Strážske. 

Helena Ivanová,  Poštová  273, 076 15 Veľaty  z dôvodu toho, že od 1.02.2013 sa stáva 

povereným  obchodným zástupcom pre Prvú stavebnú sporiteľňu pre mesto Strážske žiada 
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zmenu  nájomcu v OD Laborec pre PSS z Márie Kobulnickej na Helena Ivanová,  Poštová  

273, 076 15 Veľaty.      

 - komisia doporučuje túto zmenu, aby v meste ostala Prvá stavebná sporiteľňa.  

 

 MsZ ruší : 

Bod B/15 uznesenia č. 187/2011 zo dňa 10.11.2011 prenájom  nebytového priestoru pre p. 

Máriu  Kobulnickú, Staré 220  v OD Laborec  na poschodí o výmere 24 m
2
 za účelom 

prevádzkovania Prvej stavebnej sporiteľni : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Helenu Ivanovú,  Poštová  

273, 076 15 Veľaty v OD Laborec na poschodí o výmere 24 m
2
 za účelom prevádzkovania 

Prvej stavebnej sporiteľne : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

TESCO  STORES  SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava žiada o prenájom 

nebytových priestorov v OD Laborec na poschodí  miestnosť č. 1 o výmere 49 m
2
 za účelom 

zriadenia Náborového centra pre prevádzku Tesca od 15.02.2013 do 30.05.2013. 

 - komisia doporučuje schválenie do 30.05.2013. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre TESCO  STORES  SR, a.s., 

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava v OD Laborec na poschodí o výmere 49 m
2
  za účelom 

zriadenia Náborového centra pre prevádzku Tesca Stores SR od 15.02.2013 do 30.05.2013: 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

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

realizovania hudobných skúšok. 

- komisia doporučuje nebytový priestor na U2 alebo na futbalovom štadióne. 
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Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove U2 pre p. Róberta 

Rohaľa, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za účelom  realizovania hudobných skúšok : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove futbalového štadióna pre 

p. Róberta Rohaľa, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za účelom  realizovania hudobných 

skúšok : 

Za : 0 

MUDr. Jurečková navrhla hlasovať za schválenie prenájmu vo viacúčelovej sále za účelom 

realizovania hudobných skúšok.  

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru časť viacúčelovej sály pre p. 

Róberta Rohaľa, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za účelom  realizovania hudobných 

skúšok : 

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

Jurečková, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva 

Lacová, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Mgr. Kamil Šejirman, Hlavná 177/30, 082 71 Krivany žiada o odpredaj barového pultu, ktorý 

dal urobiť na mieru, lebo  starý 40 ročný barový pult sa rozpadol pri odovzdávaní  kolkárne   

- komisia doporučuje, aby Mgr. Šejirman vstúpil do jednania s novým nájomcom kolkárne. 

 

O slovo sa prihlásil p. Šejirman, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

Vo svojom vystúpení podrobne informoval o okolnostiach svojej žiadosti o odpredaj 

barového pultu, ktorý zhotovil počas prevádzkovania kolkárne. 

Po rozsiahlej diskusii zo strany poslancov k tejto žiadosti bolo navrhnuté na schválenie 

odkúpenie interiérového vybavenia kolkárne od Mgr. K Šejirmana.   

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že mesto by malo postupovať podľa nájomnej 

zmluvy, resp. Dohody o ukončení nájomného vzťahu ku dňu 30.09.2011. 
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Hlasovanie za schválenie odkúpenia interiérového vybavenia kolkárne od p. Mgr. Kamil 

Šejirmana, Hlavná 177/30, 082 71 Krivany za sumu 988,48 € : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Radoslav Lipovský, Ľ. Štúra 550, 072 22 Strážske žiada o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle  

VZN č. 5/2010  a povolenie prístavby toaliet v Park Pube. 

- komisia doporučuje prehodnotiť investičný zámer, čo sa týka veľkosti a komfortu 

sociálneho zariadenia v tomto objete. 

 

ZOMBI, s.r.o. Mierová 630, 072 22 Strážske, zastúpená Bc. Ľubošom Zamborom,  

konateľom spoločnosti, ktorej bol schválený nebytový priestor na U2 odovzdala nebytový 

priestor. Komisia doporučuje zrušiť pridelený nebytový priestor. 

 

MsZ ruší : 

Bod B/17 uznesenia č. 195/2012 zo dňa 29.11.2012 prenájom nebytového priestoru 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 

kancelárii za cenu podľa platného VZN.  

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ ruší : 

Bod B/12 uznesenia č. 155/2008 zo dňa 12.06.2008 prenájom nebytového priestoru o rozlohe 

cca 30 m
2
 na U2  pre p. Ľubicu Čorbovú, Mlynská 1484/95, 093 01 Vranov nad Topľou, za 

účelom zriadenia  zberného miesta pre kozmetickú firmu. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor informoval o žiadosti Zlatice Gavranič o zrušenie nájomnej zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov v kryte CO v súvislosti s prenájmom týchto priestorov pre  
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MILK-AGRO s.r.o.  Zároveň informoval, že nejde o zrušenie nájomnej zmluvy, ale je 

potrebné schváliť prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy na MILK-AGRO s.r.o..  

 

Hlasovanie za schválenie prevodu práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 234/2006 zo dňa 

01.12.2006 Zlatica Gavranič, Krivošťanská 639, 072 22 Strážske a nastupujúceho  

MILK-AGRO, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov z dôvodu potreby zachovania 

poskytovaných služieb spoločnosťou MILK-AGRO s.r.o. v meste Strážske. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ poveruje : 

Primátora mesta všetkými úkonmi, ktoré súvisia s prevodom práv a povinností z nájomnej 

zmluvy č.234/2006 zo dňa 01.12.2006 a nováciou zmluvy. 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

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

 

Bytová komisia 

 

Hlasovanie za schválenie pridelenia bytu na U3 : 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Pavol Mikolaj     U-3/B/2   do 31.3.2014 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

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

 

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

 

Primátor informoval o možnostiach získania finančných prostriedkov z nadačného fondu na 
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zakúpenie sadeníc gaštanov a košov na odpad – projekt „ Zachráňme gaštanovú alej “.  

P. Bočková o tomto projekte bližšie informovala. 

  

Hlasovanie za schválenie spolufinancovania projektu „Zachráňme gaštanovú aleju“  vo 

výške 700 € v programe „Obce bližšie k vám 2013“  na nákup sadeníc pagaštanu konského 

a košov na odpad na ul. Mierovú na  základe výzvy, ktorú vyhlásil Nadačný fond Slovenskej 

sporiteľne v Nadácii Pontis : 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor informoval o jednaní na pracovnej porade poslancov MsZ zo dňa 25.03.2013 

k problematike objektu kolkárne. V nadväznosti na to bol predložený návrh na odpredaj 

kolkárne za kúpnu cenu 57 500 €, čo je polovica zo znaleckého posudku.  

 

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 57 500 Eur.  

3. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do .........2013, 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 ........2013 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, 
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- 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 .......2013. Návrh je možné dopĺňať len v lehote do 

.......2013 do 14,00 hod. 

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. 



- 20 - 

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

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti 

Kolkáreň : 

T : do 05.04.2013     Z : MsÚ 

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

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

Venglarčíková, Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Primátor upozornil na blížiacu sa letnú sezónu kúpaliska, aby v súvislosti s tým bolo včas 

zabezpečené prevádzkovanie bufetu, resp. stánkov občerstvenia. 

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

Primátor – čakáme na výzvu projektov na opravu chodníkov a miestnych komunikácií a 

aspoň na ul. Mierová zabezpečíme nové odpadkové koše z vlastných prostriedkov, až potom, 

ak neprejde projekt „ Zachráňme gaštanovú aleju “. 

P. Juhásová – na ul. Gaštanová je zákaz vjazdu nákladným vozidlám okrem vozidiel firmy 

Plynmont, tento zákaz je porušovaný zo strany novej firmy. 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že na povolenie vjazdu týchto motorových vozidiel už 

podal žiadosť nový majiteľ firmy, ktorá prevádzkuje v bývalých priestoroch firmy Plynmont. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 8 / 2 0 1 3 

 

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

o 19,20 hod. ukončil. 
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         Ing. Vladimír Dunajčák 

                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Eva Lacová    Martin Šuľak 


