
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 25. apríla 2013 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  MUDr. Dana Jurečková,  

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

Venglarčíková,  

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

  

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Kamil 

Hajdučko  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

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

Ing. Viera Venglarčíková,  

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková 

Hlasovanie:  

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

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

Ing. Viera Venglarčíková,  

 Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, 

Ing. Ľubomír Vaľko 

 

 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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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.    Investičný zámer spoločnosti STERAKO s.r.o. – Splyňovacia elektráreň 1 MW 

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

       ARDSYSTÉM s.r.o. 

8.    Investičný zámer – Bytový dom pre mladé rodiny 

9.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia 

10.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami  

11.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými  

       stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností  

12.  Návrh zmeny rozpočtu  č. 1/2013 MsPS mesta Strážske  

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie prevádzky áut  

       na MsÚ 

14.  Informácie zo zasadnutí komisií 

15.  Interpelácie poslancov 

16.  Diskusia - Rôzne 

17.  Záver                                                                      

  

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor :  

Úlohy z uznesenia č. 198/2013 zo dňa 27.03.2013 : 
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- Doplniť rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. Michalovce o podrobný rozpis príjmov 

a o zoznam skutočných dlžníkov – úloha bola splnená, písomný materiál mali poslanci 

k dispozícii doma. 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. Michalovce o podrobný rozpis príjmov a o zoznam 

skutočných dlžníkov MsZ zobralo na vedomie. 

 

-Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti Kolkáreň – úloha bola splnená, 

 na Mestský úrad v Strážskom nebola doručená do stanoveného termínu (17.04.2013 do  

14,00 hod.) ani jedna ponuka na kúpu tejto nehnuteľnosti. K tejto záležitosti sa môžeme 

vrátiť v bode Rôzne.     

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej – na ul. Pod hradom je potrebné opraviť chodníky. 

Vzhľadom k tomu, že stav viacerých chodníkov v Strážskom je zlý,  je potrebné si stanoviť 

postupnosť opráv chodníkov v meste. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Investičný zámer spoločnosti STERAKO s.r.o. – Splyňovacia elektráreň 

1 MW 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Keďže zástupcovia tejto spoločnosti 

neboli prítomní, úvodný komentár k zámeru vybudovať takýto druh elektrárne v bývalom 

areáli TESLY mal primátor, ktorý informoval, že lokalita, v ktorej by mala byť postavená nie 

je vhodná pre mesto. 

Investičný zámer spoločnosti STERAKO s.r.o. – Splyňovacia elektráreň 1 MW zobralo MsZ 

na vedomie. 

K bodu č. 7 : Integrovaný informačný systém ( ISS ) – ponuka na vybudovanie a správu 

spoločnosti  ARDSYSTÉM s.r.o. 

 

Primátor informoval, že ponuka tejto spoločnosti je pre mesto nevýhodná, keďže na základe 

uznesenia vlády SR v tejto dobe je potrebné šetriť finančné prostriedky. Ak bude mať mesto 
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dostatok finančných prostriedkov, tak potom je možné o tom ďalej rokovať. 

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

ARDSYSTÉM s.r.o. zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Investičný zámer – Bytový dom pre mladé rodiny 

 

Primátor podrobne informoval o investičnom zámere – Bytový dom pre mladé rodiny, kde 

poukázal na výhody tohto zámeru a na to, aký ďalší rozvoj by pre mesto znamenalo 

vybudovanie bytového domu pre mladé rodiny. 

Po vyjadreniach a názoroch všetkých prítomných poslancov k tomuto investičnému zámeru 

bolo hlasované nasledovne : 

 

Hlasovanie za schválenie Investičného zámeru „Bytový dom pre mladé rodiny “od STIPETTI 

s.r.o.: 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, 

Proti : Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková,  Ing. Ľubomír 

Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

Investičný zámer „ Bytový dom pre mladé rodiny “ od STIPETTI s.r.o. nebol týmto 

hlasovaním schválený. 

 

MsZ neschvaľuje : Investičný zámer „ Bytový dom pre mladé rodiny “od STIPETTI s.r.o. 

 

K bodu č. 9 : Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia 

 

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

p. Bočková. 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

K bodu č. 10 : Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2011 o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O tomto návrhu informovala p. Bočková. 
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Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2011o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

K bodu č. 11 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností  

  

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

o ňom podrobne informovala. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

K bodu č. 12 : Návrh zmeny rozpočtu  č. 1/2013 MsPS mesta Strážske  

   

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS mal úvodný 

komentár. P. Kováčová podrobne informovala o dôvodoch navrhovanej zmeny rozpočtu pre 

MsPS. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 pre MsPS mesta 

Strážske : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 43 710,75 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu uvedených  

v prílohe bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 
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K bodu č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej 

evidencie prevádzky áut na MsÚ 

  

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

o zistených nedostatkoch tejto kontroly. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie prevádzky áut na 

MsÚ zobralo MsZ na vedomie. 

  

K bodu č. 14 : Informácie zo zasadnutí komisií 

  

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková 

 

Komisia sa v diskusii o problematike Terénnej soc. práce v meste Strážske vrátila k žiadosti 

od MUDr. Knocika Viliama, praktického lekára pre dospelých. V spomínanej žiadosti 

MUDr. Knocik žiadal o zmenu štatútu (preškolenie) pracovníkov Terénnej soc. práce v meste 

Strážske a taktiež upozorňoval na problematiku „úžery“. 

Nakoľko Komisia soc. pomoci a zdravotníctva nebola vedením mesta oboznámená 

o žiadnych opatreniach a nedostala žiadnu odpoveď týkajúcu sa žiadosti od MUDr. Knocika 

Viliama, týmto žiada vedenie mesta o odpoveď a o vyvodenie záverov k danej problematike. 

Primátor – v najbližšej dobe mu bude odpoveď doručená. 

Ing. Vaľko – problematiku úžery budeme riešiť na zasadnutí Komisie legislatívy  a ochrany 

verejného poriadku. 

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

mesta. 

Redakčná rada – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Príspevky a články predkladané do novín Naše mesto sú krátené, rozsah novín sa vzhľadom 

k rozpočtu nedá rozšíriť. 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Žiadosti o dotácie na rok 2013 : 
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Základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – 150 €   

(žiadajú 300 €, celkové náklady 400 €), na stretnutie členov – úcta k starším nemocným 

a zároveň ocenenie pre jubilantov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Strážskom - 150 €  

(žiadajú 250 €, celkové náklady 275 Eur), na činnosť miestneho spolku SČK. 

ZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - 100 €  

(žiadajú 100 €, celkové náklady 400 €) na udržiavanie protifašistických  tradícií 

v spoločnosti. 

OV Slovenský zväz chovateľov – 150 € 

(žiadajú 250 €, celkové náklady 950 €) na 26. Zemplínsku výstavu drobných zvierat. 

Gréckokatolícka cirkev Strážske– 1 100 € 

(žiadajú 3 000 Eur, celkové náklady 4 000 Eur) na oplotenie pozemku gréckokatolíckeho 

kostola. 

Rímskokatolícka cirkev Strážske – 800 €  

(žiadajú 3 300 €, celkové náklady 3 700 €) - obnova fasád Národnej kultúrnej pamiatky – 

Fara v Strážskom. 

Rímskokatolícka cirkev Staré, filiálka Krivošťany – 490 €  

(žiadajú 4000 €, celkové náklady 10 000 €) vysprávky trhlín, maľba kostola, renovácia 

fresiek, údržba elektroinštalácie a plynového vykurovania.  

Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom – 300 €  

(žiadajú 3 500 €, celkové náklady 10 000 €) na dokončenie rekonštrukcie farskej budovy 

(zateplenie farskej budovy, výmena vchodových dverí, podlahy a pod.) 

 

Hlasovanie za schválenie dotácií pre spoločenské organizácie : 

ZO ZPCCH     150 € 

Miestny spolok SČK v Strážskom  150 € 

ZO Oblastný výbor SZPB   100 € 

OV Slovenský zväz chovateľov   150 € 

Gréckokatolícka cirkev Strážske          1 100 € 

Rímskokatolícka cirkev Strážske     800 € 

Rímskokatolícka cirkev Staré, filiálka Krivošťany 490 € 

Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom   300 € 
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Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia bola informovaná o podanej žiadosti Radoslava Lipovského o dotáciu na stavebné 

úpravy prístavby sociálnych zariadení k objektu v parku – na základe predloženej projektovej  

dokumentácie a predloženého rozpočtu (rozpočet podľa PD  19 579,75 € s DPH)  komisia 

doporučuje schváliť dotáciu vo výške 7 620,00 € s tým, že prieskum trhu na nákup materiálu 

uskutoční mesto. Na základe zmluvy bude  stavebný materiál odovzdaný žiadateľovi, ktorý 

stavebné práce uskutoční na svoje náklady pod dohľadom zamestnancov mesta a stavebným 

dozorom. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – dotácie už máme vyčerpané, je potrebné nájsť iné zdroje 

v rozpočte, lebo to nemáme z čoho schváliť. 

Ing. Lecáková informovala o možnostiach vykonania zmeny rozpočtu.  

Ing. Venglarčíková navrhla úlohu v tomto znení : pripraviť zmenu rozpočtu presunom 

finančných prostriedkov vo výške 7 620,- € z položky FK 06.2.0, EK635006 údržba budov na 

položku FK 06.2.0, EK 644003 transféry FO – podnikateľovi. 

 

Hlasovanie za úlohu pripraviť zmenu rozpočtu presunom finančných prostriedkov vo výške 

7 620,- € z položky FK 06.2.0, EK635006 údržba budov na položku FK 06.2.0, EK 644003 

transféry FO – podnikateľovi : 

T : do 15.05.2013    Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 

 

Komisia sa zaoberala rozpočtom na práce naviac k investičnej akcii „Rekonštrukcia a 

stavebné úpravy Domu smútku a okolia v Strážskom“ – celková výška prác naviac je 12 474, 

684 € s DPH (ASR – 11 670,98 €, ZTI – 197,15, ELI – 606,55 €), komisia doporučuje 
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schváliť pri ASR 10 754,89 €, ZTI 197,15 €, ELI 606,55 €, t.j. celkovo 11 558,59 € (Príloha - 

rozpočet, dôvodová správa) 

 

Ing. Marko – najskôr sa musí vykonať zmena rozpočtu, až potom sa to môže schváliť. 

Táto záležitosť sa prejedná na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

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

 

Športová komisia, Komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku, Obchodno-

podnikateľská, Bytová komisia a Vyraďovacia komisia nemala zasadnutie. 

 

 

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

 

P. Juhásová – odstrániť vraky áut pri ubytovni Chemik. 

- dokúpiť nové prvky na detské ihrisko. 

Ing. Vaľko – označiť hlavnú križovatku pásovým značením Stop, daj prednosť v jazde.  

-aký je ďalší postup so skládkou BRKO, pretože neustále rozrastá. 

P. Šuľak – hľadajú sa najoptimálnejšie spôsoby jej likvidácie. 

 

PhDr. Bušaničová dala návrh na schválenie príspevku na dieťa mesta Strážske vo veku 5 – 30 

rokov navštevujúce  CVČ na území iného mesta alebo obce vo výške 50 €. 

 

Hlasovanie za schválenie príspevku na dieťa mesta Strážske vo veku 5 – 30 rokov 

navštevujúce  CVČ na území iného mesta alebo obce vo výške 50 € : 

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Michal Knap 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 9 / 2 0 1 3 

 

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

o 18,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

                    primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   PhDr. Liduška Bušaničová  MUDr. Dana Jurečková 


