
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

v Strážskom  

konaného dňa 5. septembra 2013. 

 

 

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

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

Juhásová, Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, Michal Knap,  

 Neprítomní: Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

Návrhová komisia: Ing. Viera Venglarčíková, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová,  

Hlasovanie: 

 Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

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

Juhásová,  Martin Šuľak, Michal Knap  

 Zdržal sa: Ing. Jozef Dvorščák 

 Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Overovatelia:  Ing. Viera Venglarčíková, Ing. Jozef Dvorščák  

Hlasovanie:  

 Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera 

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

Juhásová,  Martin Šuľak, Michal Knap  

 Zdržal sa: Ing. Jozef Dvorščák 

 Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Zapisovateľka:         Marta Bočková 

 

O t v o r e n i e 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva o 14
40

 hod. otvoril 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. Investičný zámer – „ Nájomné byty pre mladé rodiny “ 

5. Kontrola plnenia uznesení   

6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7. Správa o činnosti mestskej polície Strážske 

8. Čerpanie rozpočtu  Mestského podniku služieb mesta Strážske k 30.06.2013 

9. Informácia o stave záväzkov a pohľadávok Mestského podniku služieb mesta Strážske 

k 31.07.2013  

10. Informácia o platení dane z nehnuteľnosti fyzických osôb k 31.07.2013 

11. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2013  

12. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2013 pre Mestský podnik služieb mesta Strážske  

13. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2013 

14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – 133 001 Daň 

za psa 

15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v ZUŠ 

16. Informácie zo zasadnutí komisií 

17. Interpelácie poslancov 

18. Diskusia - Rôzne 

19. Záver 

  

Hlasovanie za schválenie programu so zmenou: 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

K bodu č. 4 : Investičný zámer – „ Nájomné byty pre mladé rodiny “ 

Návrh investičného zámeru na výstavbu nájomných bytov v štyroch variantách predložil 

p. Ragan. Poslancom bol predložený materiál v písomnej forme  

Diskusia: 

MUDr. Jurečková 

– požadovala uviesť konkrétne čísla prieskumu,  

– pri posudzovaní zámeru ide aj o kvalitu ľudí, nielen kvantitu, 

– čo je 51% mesta v n. o., 

– predložený materiál obsahuje pravopisné chyby, 

PhDr. Liduška Bušaničová 

– tento návrh je pre mesto neprijateľný a bezpredmetný, 

– mesto nemôže byť v takto navrhovanej n. o., 
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– rozpor v údajoch - byty pre mladé rodiny a na jeden byt je počítaných 8 osôb, rôzne údaje 

na jednotlivých stranách, 

– navrhuje pokračovať v programe zasadnutia, 

Poslankyne Ing. Viera Venglarčíková a Mgr. Eva Lacová vyjadrili súhlas s názorom poslankyne 

PhDr. Bušaničovej. 

Ing. Cacara – návrh obsahuje rozporné informácie – napr. ľudí ubúda a je treba postaviť nové byty. 

Na jednotlivé otázky poslancov odpovedal p. Ragan. 

Primátor – poslanci nepredložili návrh na schválenie predloženého návrhu a preto sa o ňom 

nemôže hlasovať. 

Investičný zámer združenia podnikateľov východného Slovenska na výstavbu nájomných 

bytov zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení   

Informuje primátor : 

Úlohy z uznesenia č. 200/2013 zo dňa 28. 06.2013: 

Zúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2012 zisk vo výške 70 586,06 € na ťarchu 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

Úloha bola splnená.  

Zúčtovať výsledok hospodárenia MsPS za účtovné obdobie 2012 zisk vo výške 39 602,03 € na 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

Úloha bola splnená.  

Zabezpečiť znalecký posudok na pozemok parcelu č. 1696 za účelom jeho odkúpenia. 

Úloha bola splnená.  

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

 

Je potrebné opraviť chodníky smerom ku kúpalisku, na ul. Laboreckej, na ul. Pod hradom. 

Primátor: 

- hovoríme o veciach finančne náročných, bez peňazí sa oprava urobiť nedá, treba dať do 

uznesenia a určiť z akých finančných prostriedkov sa to urobí,  

- chodníky sú v zlom stave všetky, je treba urobiť poradie, 

- v súčasnosti sa hasí to, čo sa hasiť musí, 

- bol schválený harmonogram prípravy rozpočtu na budúci rok – poslanci k dnešnému dňu 

nedali žiaden návrh, 

MUDr. Jurečková: 

-  súhlasí s názorom primátora, ale ulica Pod hradom má najhorší chodník a je treba 

opraviť aspoň tie úseky, ktoré sú kritické. 

Primátor:  

- je schválený harmonogram výmeny plynových potrubí v meste, je urobená ul. 

Zámočníka, teraz sa robí ul. Mierová, dopredu sa posúva aj ul. Pod hradom; chodníky sa 

budú robiť až po výmene plynových rozvodov. 
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Nefunkčné kanalizačné vpuste v meste, hlavne na autobusovej zastávke smerom na Humenné. 

Primátor:  

- na autobusovej zastávke smerom na Humenné nie sú kanalizačné vpuste, 

p. Knap:   

- nejedná sa o vpuste ale o to, že voda stojí na ceste; je treba prekopať chodník a zviesť 

vodu z cesty na parkovisko, 

p. Šuľák: 

- cesta je zle vyspádovaná, chodník je vyššie a preto tam stojí voda, 

Primátor: 

- je treba dať podnet na SSC, 

Ing. Cacara: 

- aj chodník patrí SSC? Je treba prekopať chodník. 

Primátor: 

- môžeme to urobiť, plocha je naša, vrátane pozemku - prevod od MH SR; riešime aj 

pozemky na bytovú výstavbu na ul. Laboreckej; SPF pozemky nepredáva – 

pripravujeme zámenu pozemky pri železničnej stanici za pozemky na záhradky. 

 

Čo je so strojmi na zimnom štadióne, ktoré sa nepoužívajú pre nefunkčnosť štadióna? 

Primátor:  

- strojné zariadenie na zimnom štadióne je tam, aj keď sa nepoužíva. 

p. Knap:   

- doporučuje stroje odpredať, aby nechátrali, 

Primátor: 

- dnes je možnosť korčuľovania na umelej ploche, prvý odhad ceny bol 17 mil. Sk, 

čakáme na výzvu, podľa finančnej situácie zvážime možnosť korčuľovania aj teraz; 

stroje môžeme ponúknuť prevádzkujúcim zimným štadiónom napr. Humenné, Michalovce 

 

Znížiť vstupné na kúpalisko aspoň pre deti. 

Primátor:  

- treba to riešiť v predstihu, nie po začiatku sezóny; návrhy je treba dávať už v zime. 

 

Nie je osvetlenie hlavných prechodov pre chodcov na štátnej ceste, malo to byť 

zrealizované v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

Primátor:  

- skôr sme to nemohli urobiť; osvetlenie je urobené, funkčné, 

- máme schválený rozpočet ale je tu aj Memorandum; robíme vtedy keď sú peniaze na 

účte. 

 

Žiadosť Združenia kolkárov a rekreačných športovcov, o. z. o dotáciu 400 € nebola 

vybavená. 

Primátor:  

- treba ísť na ekonomické oddelenie, väčšia čiastka sa musí schváliť, je potrebné 

novelizovať VZN. 

 

Opraviť poškodené lavičky na autobusovej stanici. 

p. Šuľák: 

- hneď na druhý deň boli lavičky opravené a dnes sú opäť vytrhané, po 20 hod. tam sedia 

skupiny ľudí, ktorí to robia, 

- budú realizovať iný spôsob upevnenia lavičiek. 
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Opraviť zámkovú dlažbu v rohu autobusovej stanice. 

p. Šuľák: 

- je tam umiestnený stojan na bicykle. 

 

Zabezpečiť viac smetných košov v meste. 

Primátor:  

- hľadáme zdroje na zabezpečenie košov, dostali sme peniaze od HOLCIMU na výsadbu 

gaštanov, po výsadbe sa realizujú aj smetné koše, platba na budúci rok. 

 

Zverejniť na web sídle mesta harmonogram čistenia kanálov jednotlivých ulíc v meste. 

Primátor:  

- harmonogram doručí riaditeľ VVS, a.s. a bude zverejnený na webovom sídle mesta. 

 

Nie sú funkčné prerušované svetlá na hlavnej križovatke iba na smer Michalovce. 

Primátor:  

- treba nové svetlá. 

Ing. Dvorščák:  

- chyba je podľa vyjadrenia MsPS v kábloch. 

 

Chodník za železničným priecestím smerom k Chemku je v dezolátnom stave už niekoľko 

rokov. 

Primátor:  

- tento chodník nie je majetkom mesta, mesto nemôže riešiť opravu cudzieho majetku; 

rokovanie s Chemkármi je ťažké; ak poslanci schvália jeho opravu, mesto ju, 

s porušením zákona, zabezpečí; čo poslanci schvália, to sa bude robiť. 

 

Hluk, ktorý spôsobujú neprispôsobiví občania pri vyberaní kontajnera TESCO. 

Primátor: 

- rozprával s p. Vargom, ktorý je majiteľom pozemku – sľúbil, že pozemok ohradí, bude 

rokovať s TESCOM 
 

Na detskom ihrisku je veľký hluk počas nočných hodín 

Primátor: 

- na prevádzku detského ihriska sú rôzne názory, 

- v noci bolo uzamknuté, cca 2–3 týždne bolo funkčné a potom bolo uzamknutie zničené, 

- sám kontroluje detské ihrisko v noci, zatiaľ tam nevidel nikoho robiť hluk, 

- je treba sprísniť kontroly zo strany MsP, 

- vypnúť svetlá a mať kamerový systém je nelogické, 

- počas prevádzky Pizzérie bola hudobná produkcia oveľa hlučnejšia ako teraz. 
 

Dopravná situácia na ul. Družstevnej 

Primátor: 

-  rozhodnutie nie je jednoduché, bolo konzultované s dopravným inžinierom, 

p. Roman: 

- návrhy by boli dva – zjednosmernenie ulice a presun dopravy na ulicu Okružnú (dajú sa 

očakávať protesty občanov z tejto ulice, kde bývajú starší občania), druhý variant – 

vybudovať parkoviská na priľahlých zelených plochách – cca 30 parkovacích miest, 

- najhoršia situácia je ráno keď rodičia privážajú deti do škôlky a poobede, keď ich 

vyberajú. 
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Primátor: 

- všetko je o peniazoch. 
 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7: Správa o činnosti mestskej polície Strážske 
 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

MUDr. Jurečková: 

-  ako pomohol kamerový systém pri objasňovaní priestupkov?  

p. Roman 

- nepriamo pomohol, pôsobí skôr preventívne, 

- v noci je nižšia viditeľnosť a rozpoznávacia schopnosť kamery je nižšia,  

- kamera je nastavená,  

- ak pri kamere sedí operátor má možnosť si priblížiť tvár človeka – takto to funguje napríklad 

v Michalovciach, operátor oznamuje priestupok ihneď mestskej alebo štátnej polícii, 

- ďalší priestor doporučený na monitorovanie – autobusová stanica, 

Primátor: 

- kamerový systém pomohol; na detskom ihrisku je situácia iná ako bola predtým, 

p. Šuľák: 

- ak zistíte anomáliu v meste je treba zapísať si čas – uľahčí hľadanie na zázname 

kamerového systému 

PhDr. Liduška Bušaničová 

- kamerový systém má význam, je ho treba rozšíriť aj na zberné miesta BRKO; ľudia sami 

vyčistia zberné miesto a opakovane je tam navozený rôzny odpad, aj človeka zaplatiť na 

kontrolu sa vyplatí. 

Ing. Dvorščák:  

- kamerový systém pomohol; na detskom ihrisku bol pokoj; nočné zábery kamier sú slabé; 

kamery pri mestskom úrade sú umiestnené tak, že nezasahujú na parkovisko. 

Primátor: 

- sme v začiatkoch; opäť sme dostali finančné prostriedky – t.r. urobíme kameru na 

kúpalisku a v ďalšej etape na MsPS a skládku pri TS. 

Správu o činnosti mestskej polície Strážske MsZ zobralo na vedomie. 
 

K bodu č. 8: Čerpanie rozpočtu  Mestského podniku služieb mesta Strážske k 30.06.2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Komentár k materiálu predložila 

p. Kováčová, upozornila na položky, ktoré boli mierne prekročené a zdôvodnila prekročenie. 

Celkové plnenie rozpočtu nebolo prekročené, bolo čerpané 45,56%. 

Ing. Cacara - finančná komisia – nemá pripomienky k predloženému materiálu. 

Čerpanie rozpočtu  Mestského podniku služieb mesta Strážske k 30.06.2013 MsZ zobralo 

na vedomie. 
 

K bodu č. 9: Informácia o stave záväzkov a pohľadávok Mestského podniku služieb mesta 

Strážske k 31. 07. 2013  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Komentár k materiálu predložila 

p. Kováčová. Záväzky, ktoré firma má (VVS, a.s., DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Ekologické 

služby, s.r.o. Redox, s.r.o., Eurovat) sú v lehote splatnosti. 
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Pohľadávky sú priebežne splácané. Navrhla na účtovný odpis pohľadávku voči RAMTEC, s.r.o. 

Košice z roku 2007 vo výške 2 645,32 € - je 6 rokov po splatnosti, nie je vymožiteľná. Právnik 

doporučuje položku odpísať ako nevymožiteľnú.  

Ďalšia problémová pohľadávka voči LIFE LINE z roku 2009 vo výške 1 481,25 € - 4 roky po 

splatnosti, zatiaľ v riešení, časť pravdepodobne uhradí správca konkurznej podstaty. 

4 pohľadávky na vymáhanie boli odovzdané právnikovi. 

MUDr. Jurečková: 

- pohľadávky je treba začať vymáhať skôr, 5-6 rokov po splatnosti je to bezpredmetné, 

neplatičom zastaviť výkon práce, zlepšiť disciplínu – neplatičom práce nevykonávať, 

p. Kováčová  

- spomínaná pohľadávka je „zdedená“ z minulých rokov, 

Ing. Venglarčíková na hlavného kontrolóra – môže sa dnes schváliť odpis pohľadávky? 

Ing. Marko 

- na odpis pohľadávky platia legislatívne podmienky, je treba rozhodnutie súdu, účtovne 

môžu odpísať, 

 

Ing. Venglarčíková dala návrh na schválenie odpisu pohľadávky z podnikateľskej činnosti 

– z obchodného styku voči firme RAMTEC, s.r.o. Štúrova 44, Košice vo výške 2645,32 €, 

vzhľadom na jej nevymožiteľnosť, v súlade so zákonom. 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

MsZ schvaľuje odpis pohľadávky Mestského podniku služieb mesta Strážske 

z podnikateľskej činnosti – z obchodného styku voči firme RAMTEC, s.r.o. Štúrova 44, 

Košice vo výške 2645,32 €, vzhľadom na jej nevymožiteľnosť, v súlade so zákonom. 

Informácia o stave záväzkov a pohľadávok Mestského podniku služieb mesta Strážske 

k 31. 07. 2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10: Informácia o platení dane z nehnuteľnosti fyzických osôb k 31.07.2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v tejto oblasti došlo 

k legislatívnej zmene. Určenie splatnosti dane je na správcovi dane, splátky nie sú pevne 

stanovené, príjem z daní fyzických osôb bude neskôr, čo bol aj cieľ vedenia mesta. 

Informáciu o platení dane z nehnuteľnosti fyzických osôb k 31.07.2013 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 11: Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2013  
 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Cacara - finančná komisia – nemá pripomienky k predloženému materiálu. 

Ing. Venglarčíková: 

- pri niektorých položkách je plnenie na 80 až 100%, niekde bude potrebné doplniť zdroje, 

Ing. Lecáková: 

- vlastné zdroje zatiaľ neriešime, 
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- školy – 5%-né navýšenie na platy bude riešené úpravou rozpočtu, 

Primátor: 

- výsledok mesta je dobrý, 

- mzdy v školstve – dostávame 5% na navýšenie a zároveň máme šetriť, 

- 40% z podielových daní má mesto dávať školám, dávali sme vždy viac 

 

MUDr. Jurečková predložila návrh úlohy – pripraviť informáciu o priemerných mzdách 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

 

Hlasovanie:  

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

Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák 

Zdržali sa:  Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, Martin Šuľak 

 

MsZ ukladá: Pripraviť informáciu o priemerných mzdách pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení za roky 2011, 2012 a polrok 

2013 a preložiť na najbližšie rokovanie MsZ.  

Zodpovedný: referent pre školstvo 

 

Primátor: 

- INEKO – Hospodárenie miest a obcí – v minulom roku sme boli na 6.-7. mieste, teraz 

sme na treťom mieste, 

- na druhej strane – Memorandum – tam budeme kdesi inde;, máme to ťažšie o to, že sme 

dostali v minulom roku peniaze na Dom smútku z rezervy vlády SR a použili sa až 

v tomto roku, 

- ukazovatele hodnotenia plnenia Memoranda nie sú jasné; premiér bude krátiť podielové 

dane obciam, ktoré nebudú plniť Memorandum 

Ing. Cacara – Memorandum nie je zákon 

Informáciu o  Plnení finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2013 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

MUDr. Jurečková predložila návrh na prestávku v rokovaní. 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

K bodu č. 12: Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2013 pre Mestský podnik služieb mesta 

Strážske  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Informáciu o dôvodoch navrhovanej zmeny 

rozpočtu pre MsPS podala p. Kováčová.  

Primátor: 

- MsPS mal rozhodnúť o priorite – prioritným je teraz nákup plošiny,  

Ing. Cacara: 

- žiadal upresniť: energetické zhodnotenie zeleného odpadu – zhodnotenie znamená, že 

získam nejakú hodnotu, ale my potrebujeme na to náklad? 
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p. Kováčová: 

- externá firma zabezpečí službu pre MsPS, zhodnotí odpad, ale bude mať s tým aj 

náklady, ktoré musíme uhradiť. 

Ing. Fedorko: 

- externá firma vyvezie odpad z plochy pri TS, zabezpečí jeho vytriedenie, časť sa vyvezie 

na skládku  a časť do spaľovne alebo na iné zhodnotenie.  

Primátor: 

- je potrebné tento odpad riešiť, je uložený na pozemku iných, máme aj upozornenie 

z ObÚ ŽP Michalovce, sľúbili sme nápravu; treba zaviesť systém, aby sa taký stav 

neopakoval. 

 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní: Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 pre MsPS mesta 

Strážske : 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 54 396,28 € 

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  538 462,03 €. 
 

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

I. polrok 2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Primátor – problematike odpadov sa budeme venovať na porade vedenia a predložíme návrh, je 

na zamyslenie počet zberných miest - tu patria aj fotopasce, fotopasce niečo poriešia, kým sa to 

bude riešiť. 

Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2013 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

133 001 Daň za psa 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Kontrolou neboli zistené nedostatky.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – 133 001 Daň 

za psa  zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v 

ZUŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Marko: 

- ZUŠ hospodári s vlastným rozpočtom, 

- Finančná kontrola následná mapuje celú činnosť subjektu, zistený nedostatok je pri 
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vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, 

- mimofinančné nedostatky – výber školného – tri rôzne termíny a nedodržiava sa ani 

jeden, 

- pri najbližšej aktualizácii VZN je potrebné upraviť – ZUŠ už neposiela školné na účet 

mesta, 

- v pracovnom poriadku je nesúlad so Zákonníkom práce, 

- ZUŠ nemá školský vzdelávací program, boli predložené iba čiastkové materiály 

- odporúčania k čerpaniu rozpočtu: niektoré položky rozpočtu na rok boli vyčerpané už 

v I. polroku – vyhodnotiť doterajšie čerpanie rozpočtu a prijať opatrenia, aby sa rozpočet 

ku koncu roka neprekročil, 

- bolo by dobré, aby ZUŠ mala vnútorné predpisy – vykonávanie predbežnej finančnej 

kontroly, obstarávanie tovarov a služieb, obeh účtovných dokladov, 

Primátor – riaditeľ ZUŠ má úlohy, má prijať opatrenia a má predložiť správu o odstránení 

nedostatkov. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v ZUŠ zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 16: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. Komisia sa veľmi vážne 

zaoberala nakladaním s BRKO, padol návrh na zrušenie jestvujúcich zberných miesta 

a vytvorenie jedného zberného dvora na BRKO. Pri kontrolách zberných nádob pred vývozom 

komunálneho odpadu z IBV zisťujeme veľký podiel zeleného odpadu, reakcie obyvateľov na 

upozornenie sú veľmi nepríjemné. V piatok – pozrite cestou do práce – čo bude vyložené pri 

zberných nádobách. Každý piatok 3 - 4 vlečky na vývoz na skládku Pláne. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – komisia nebola 

 

Redakčná rada – informovala PhDr. Bušaničová 

Zasadnutie bolo 1.7., na schválenie nie je nič, bez pripomienok. 

 

Finančná komisia – informoval Ing. Cacara 

Komisia v rôznom prerokovala požiadavku škôl a školských zariadení na dofinancovanie: 

1. Základná škola  - 6 628,09 € havarijný stav na vodovodnom potrubí z vlastných 

zdrojov a 1 226 € odchodné. 

O požiadavke informoval Mgr. Polák, riaditeľ ZŠ: 

- v minulom kalendárnom roku bol zistený únik vody do kanalizácie, po čiastočnej 

rekonštrukcii potrubia (od merača po novú budovu) v minulom roku únik vody 

pokračoval, 

- v marci odstavená voda v novej budove a tak fungovali 3 mesiace, 

- VVS, a.s. zistila poruchu pod novou budovou školy na 4 miestach, 

- poruchu mala odstrániť VVS, ale potrubie je cca 2 m pod budovou a oni nemajú 

potrebné zariadenia; boli oslovené 3 firmy  

- pri odkrytí vodovodného potrubia pod novou budovou zistili zalomenie kanalizácie, 

- žiadajú o financovanie opravy kanalizácie pod novou budovou, aby sa nemuselo kopať 2 

x,  

- pokles žiakov v školskom roku, budú mať nižší príspevok a preto žiadajú na 

prefinancovanie havarijnej situácie z vlastných zdrojov, 

- majú vypracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu kanalizácie a požiadali o finančný 
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príspevok z havarijného fondu MŠ SR cez  krajský školský úrad, 

- na fotografiách – v priestore uskladnenia lavíc v jari mali 3 x zaplavený suterén 

fekáliami, môže dôjsť k infekčným ochoreniam. 

MUDr. Jurečková: 

- bola vybratá najlacnejšia ponuka, alebo na základe čoho bol výber firmy?  

Mgr. Polák: 

- na základe najnižšej ceny. Návrhy doniesol na sekretariát. 

PhDr. Bušaničová: 

- nie je čo riešiť, je to havarijný stav a problém je treba riešiť hneď, 

Primátor: 

- návrhy sú na sekretariáte na mestskom úrade 

- jeden problém je vodovod – uhradiť z vlastných zdrojov a druhý problém je kanalizácia, 

preto sme požiadali o riešenie havarijného stavu krajský školský úrad, problém je 

v riešení, 

Ing. Cacara: 

- sú tu vlastné zdroje a rezerva; mal predstavu, že do najbližšieho zasadnutia 

zosumarizovať, čo ešte budeme potrebovať naviac oproti rozpočtu, aby sme na 

nasledujúcom zasadnutí odsúhlasili zmenu rozpočtu, vrátane týchto požiadaviek  

Ing. Lecáková: 

- doporučuje teraz schváliť použitie vlastných zdrojov a potom pripraviť zmenu rozpočtu, 

Ing. Marko: 

- uprednostňuje použitie vlastných zdrojov a pripraviť zmenu rozpočtu,  

Primátor: 

- máme schválené kapitálové výdavky pre školstvo, dá sa z toho financovať? 

- je to údržba, urobme to z údržby. 

 

Hlasovanie o navýšení rozpočtu pre ZŠ Strážske vo výške 6 628,09 € na riešenie havarijného 

stavu vodovodu: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

Hlasovanie o navýšení rozpočtu pre ZŠ Strážske vo výške 1 226 € na odchodné pre ŠKD 

z vlastných zdrojov: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

2. Materská škola  - cca 7 000 € na nákup konvektomatu s príslušenstvom a 1 205 € 

odchodné. 

O požiadavke informovala PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ: 

- súčasný stav zariadenia v kuchyni nevyhovuje z hľadiska zabezpečenia kvality stavy pre 

deti v predškolskom veku, už 5 rokov žiadajú výmenu pekárenskej pece, 

- vlastné zdroje nestačia na nákup konvektomatu, 

- uprednostňuje nákup elektrického konvektomatu, odborník 

- predložila 5 ponúk, výberové konanie ešte neprebehlo. 
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Ing. Lecáková – schváliť nakúpenie a urobiť zmenu rozpočtu a zvýšiť príspevok pre MŠ 

 

Hlasovanie o navýšení rozpočtu pre MŠ Strážske vo výške 1 205 € na odchodné:  

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

Hlasovanie o schválení nákupu konvektomatu s príslušenstvom pre MŠ do výšky 7 000 €: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

Hlasovanie o uložení úlohy: Pripraviť zmenu rozpočtu pre ZŠ a MŠ: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef  

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

MsZ ukladá: Pripraviť zmenu rozpočtu pre ZŠ a MŠ,  

Zodpovedná: vedúca ekonomického oddelenia 

 

3. ZUŠ – dofinancovanie sumy 3 500 € na energie z vlastných zdrojov 

Mgr. Jurečková 

- ZUŠ dostala na tento rok značne ponížený rozpočet, fakturuje sa im 1/3 energií v DK, už 

teraz vieme, že nemajú na úhradu energií; na prevádzku mali len 300 € na rok, 

- podrobný monitoring riaditeľ dal, 

Primátor: 

- predložená žiadosť nestačí, doporučuje uložiť úlohu - nech riaditeľ vypracuje podrobný 

rozpis hospodárenia a predloží na rokovanie komisie, 

- vlastné príjmy nemá zohľadnené pri tvorbe rozpočtu 

Ing. Marko : 

- dal riaditeľ žiadosť o navýšenie rozpočtu na energie? 

- čerpanie rozpočtu za I. polrok je na hrane,  

- vlastné zdroje zo školného sa majú vracať, treba vrátiť aby mal na úhradu nákladov, 

- ak nenavýšime teraz, len sa oddiali problém na ďalšie zastupiteľstvo,  

- chýbajú merače energií pre jednotlivé subjekty v Dome kultúry, 

Ing. Lecáková 

- žiadosť bola podaná a prerokovaná  komisii, monitoring rozpočtu riaditeľ predložil, 

- mesto zaplatí energie za celú budovu a len refakturuje ZUŠ a CVČ 

 

Hlasovanie o dofinancovaní rozpočtu pre ZUŠ Strážske vo výške 3 500 € na energie 

z vlastných zdrojov: 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva 

Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, 

Zdržal sa: Ing. Dušan Cacara, 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  
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4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta pre Matúša Mazára na cestovné a ubytovacie 

náklady a zápisné – svetová spevácka súťaž v Ríme 

 

Ing. Dušan Cacara 

-  finančná komisia doporučuje postupovať v zmysle VZN, príspevok FO nie je možné 

poskytnúť, 

MUDr. Jurečková  

- doporučuje nájsť zdroj pre príspevok pre občana mesta, ktorý bezplatne účinkuje na 

kultúrnych akciách mesta, 

- hľadať zdroj vo fonde primátora mesta tak, aby sa VZN neporušilo, 

- je to reprezentácia mesta 

Ing. Marko 

- primátor môže do výšky 160 € v súlade s VZN – čiže len právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe-podnikateľovi, p. Mazárovi dať nemôže, ak nechce porušiť zákon a VZN. 

Primátor  

- VZN nám nedovolí dať príspevok; p. Mazár vystupuje veľmi často na akciách mesta 

zadarmo, 

- z rozpočtu na reprezentačné som ja zatiaľ nečerpal nič, boli napr. volejbalisti ZŠ, 

fašiangová zabíjačka a pod. 

- nájde riešenie zabezpečiť financie pre p. Mazára tak, aby neporušil VZN; tak ako riešil 

napr. aj vystúpenie zahraničných Slovákov, kedy mesto zaplatilo iba obedy. 

 

5. OZ Kolkárov a rekreačných športovcov – príspevok vo výške 400 € na prepravu 

a účastnícky poplatok na Medzinárodný kolkársky turnaj žien a mužov vo Veľkom 

Šariši 

Ing. Dušan Cacara 

-  finančná komisia doporučuje poskytnúť príspevok z kompetencii primátora do výšky 

160 €, 

- otázka z komisie - účastnícky poplatok, poplatok za kolkársku dráhu – tiež vyberáme 

poplatok za dráhu, ak turnaj organizujeme v meste? 

p. Knap 

- v Strážskom organizujeme na vlastných dráhach, poplatok neplatíme; tento turnaj 

organizujeme vo Veľkom Šariši a v Strážskom nemáme podmienky  - kapacitne nestačí, 

Primátor  

- v rámci svojej kompetencie  poskytne príspevok 160 € 

 

6. Športový kolkársky klub Strážske  - príspevok 1000 € na zakúpenie technického 

vybavenia kolkárskej dráhy (koly, šnúry, gule) 

Ing. Dušan Cacara 

- oni žiadali príspevok, ale je to majetok mesta;  

- finančná komisia sa zhodla, že ak to zlepší technický stav zariadenia doporučuje do 

výšky 1000 € nákup spomínaných vecí;  

Primátor  

- navrhol platbu z fondu údržby ale bude potrebné navýšiť fond údržby  na tento rok  

 

7. Odkúpenie pozemku na ulici Krivošťanskej pri budove spoločenského objektu za 

cenu 8,30/m
2
. 

Ing. Dušan Cacara 

- komisia doporučuje schváliť cenu 8,30 €,  

Primátor: 

- znalecký posudok určil cenu 7,53 €, ale mesto má záujem o tento pozemok; právnik 
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odobril možnosť kúpy za vyššiu cenu ak schváli MsZ 

 

Hlasovanie o cene 8,30 € za 1m
2 

pozemku na ulici Krivošťanskej pri budove spoločenského 

objektu: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef 

Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

  

8. Odpredaj pozemku o výmere 19 m
2
 pod stavbou kostola pre Gréckokatolícku 

cirkev Strážske za cenu 1 €. 

Ing. Dušan Cacara 

- komisia doporučuje odpredaj schváliť; je to pozemok pod budovou, v katastri zapísaný 

ako majetok mesta, 

MUDr. Jurečková  

- je to obvyklá cena? 

Primátor: 

- je to nepísané pravidlo v meste, nikdy sme nedávali cirkvám za vyššiu cenu, kostoly sú 

dominantou mesta a je dobré, ak sa o nich niekto stará, cirkvi vyšli mestu v ústrety pri 

zámene pozemkov – futbalový štadión, 

Ing. Cacara 

- je treba povedať aj to, že aj mestu cirkev dala pozemky, vychádzajú mestu v ústrety. 

 

Hlasovanie o odpredaji pozemku o výmere 19 m
2
 pod stavbou kostola pre Gréckokatolícku 

cirkev Strážske za cenu 1 €: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, , Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, Magdaléna Juhásová 

 

9. Žiadosť p. Sidora o prenájom pozemku na skladovanie palivového dreva o výmere 

76 m
2
 

Ing. Dušan Cacara 

- finančná komisia nedoporučuje prenájom verejného priestranstva,  

- je to verejné priestranstvo, nie je dôvod to prenajímať na skladovanie dreva, je to priamo 

na ulici 

Ing. Venglarčíková 

- komisia pre výstavu a UP doporučuje schváliť prenájom časti pozemku s tým, že je 

potrebné udržiavať priľahlý pozemok (kosenie, odpratávanie snehu) a v prípade 

poškodenia fasády na požiarnej zbrojnici, je žiadateľ povinný jej opravu zabezpečiť na 

vlastné náklady 

p. Knap 

- komisia obchodno-podnikateľská doporučuje prenájom časti pozemku za dodržania   

bezpečnostných predpisov  a so zohľadnením estetického hľadiska 

primátor  

- na jednej strane je technické hľadisko a na druhej strane finančné, na podnet občana sme 

dali zrušiť plot, dáme hlinu, upravíme terén a o 20 m cez cestu dáme sklad,  

- pri schvaľovaní VZN  – presne definovať pojmy daň a prenájom pozemku – teraz sa to 

zneužíva, nie je to jednotné, 

Ing. Marko 

- pred schválením je treba tiež určiť cenu za prenájom 
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Ing. Cacara 

- technická pripomienka – ako sa má skladovať drevo a ak sa tam budú hrať deti 

a niekomu sa niečo stane, kto bude zodpovedný? kto urobí projekt ako to má byť 

zabezpečené? 

p. Šuľák  

- súhlasí s pripomienkou Ing. Cacaru ohľadom zodpovednosti za bezpečnosť, 

- po schválení sa dajú očakávať ďalšie žiadosti o prenájom priestranstiev pri ďalších 

rodinných domoch, 

 

Hlasovanie o prenájme časti pozemku parcela č. 106/4 o výmere 76 m
2
 pre p. Sidora s tým, že 

je bude udržiavať priľahlý pozemok (kosenie, odpratávanie snehu) a v prípade poškodenia 

fasády na požiarnej zbrojnici, je povinný jej opravu zabezpečiť na vlastné náklady 

Za: Ing. Viera Venglarčíková,  Michal Knap,  

Proti: Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Zdržal sa: MUDr. Dana Jurečková, PhDr. Liduška Bušaničová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  

 

MsZ neschvaľuje prenájom časti pozemku parcela č. 106/4 o výmere 76 m
2
 pre p. Sidora 

s tým, že je bude udržiavať priľahlý pozemok (kosenie, odpratávanie snehu) a v prípade 

poškodenia fasády na požiarnej zbrojnici, je povinný jej opravu zabezpečiť na vlastné 

náklady. 

 

10. ukončenie nájomnej zmluvy medzi Ing. Kovaľom a Mestom Strážske k 31. 10. 2013 

– pohostinstvo pri futbalovom štadióne a vypísanie obchodnej súťaže na prenájom 

tejto nehnuteľnosti. 

Ing. Cacara  

- komisia vzala na vedomie, doporučuje vypísanie obchodnej súťaže 

Primátor  

- podmienky súťaže sú v návrhu uznesenia 

 

Vedenie rokovania mestského zastupiteľstva prevzal Ing. Cacara. 

 

p. Knap  

- podmienky treba schváliť dnes, aby sa priestor prenajal ďalej a aby nestál nevyužívaný 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Komisia prerokovala: 

1. Žiadosť o príspevok pre p. Mazára – zastupiteľstvo sa už problému venovalo. 

2. Žiadosť o schválenie vzniku nového speváckeho súboru Laborec pod vedením 

p. Schudicha, ktorý by fungoval pri referáte kultúry a športu 

 

Hlasovanie o schválení vzniku nového speváckeho súboru Laborec pod vedením 

p. Schudicha, ktorý by fungoval pri referáte kultúry a športu: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko,  
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Vedenie rokovania mestského zastupiteľstva prevzal Ing. Dunajčák. 

 

3. Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ, DSS Lidwina, DSS Harmónia a CVČ 

o logo mesta. 

MUDr. Jurečková 

- súhlasí s tým, aby mesto malo logo,  

- logá vznikajú pod umeleckou záštitou, nevie aby detské logo bolo logom mesta, máme 

ZUŠ – magistra umení, aby aj on dal návrh, aby logo malo aj umeleckú úroveň, 

Primátor  

- súťaž sa môže pre deti vyhlásiť, komisia posúdi, aj riaditeľ ZUŠ môže dať návrh,  

- treba riešiť nielen logo ale aj znelku mesta, 

Ing. Marko  

- upozornenie pre predsedov komisií - komisia nemôže vyhlasovať súťaž, je to 

v kompetencii mesta, tak isto grafické spracovanie – komisia nemá na to finančné 

prostriedky 

- vytvorenie loga je súťaž pre širšiu umeleckú obec; logo je vážna vec, má zohľadňovať aj 

tradície mesta. 

- finančné prostriedky treba zahrnúť do rozpočtu na rok 2014 

Ing. Cacara 

- výtvarná súťaž pre deti by sa však mohla uskutočniť, 

Primátor 

- netreba brániť iniciatíve, súťaž o detský návrh sa môže vyhlásiť a aj vyhodnotiť 

4. Kalendár kultúrnych podujatí na mesiace 09-12/2013 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

1. Komisia sa zaoberala vysporiadaním pozemkov p. č. 629/1, 629/2 a 630 na ul. Agátovej, 

ktoré boli schválené na predaj uznesením č.133/2005 zo dňa 12.12.2005, bod 8. pre 

Helenu Sabovú (zomrela) – komisia doporučuje odpredaj z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na základe zámeru zverejneného dňa 20.8.2013 na úradnej tabuli v zmysle zákona 

SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parcela číslo 629/1  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 128 m
2
 , parcela číslo 629/2  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 185 m
2
 , parcela číslo 630  druh pozemku záhrady vo výmere 1067 m

2
, na ul. 

Agátovej zapísané na LV č. 1848 pre: 

Jozefa Saba, Belinského 17, 800 01 Bratislava – Petržalka 

Františka Saba, Mierová 630, 072 22 Strážske 

Ing. Petra Saba, Mierová 630, 072 22  Strážske 

rovnakým dielom, 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. 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová 

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

 

2. Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Zeleňáka o zámenu pozemkov p. č. 89/2 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 460 m
2
 a p. č. 84 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 484 m
2
 (vlastník mesto Strážske) – komisia doporučuje schváliť 
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zámenu pozemkov na základe vypracovaného geometrického plánu č.34974628-72/2010, 

je potrebné pripraviť podklady k zámene (znalecké posudky) – ak odpredáme pivnicu je to 

treba riešiť?. 

3. Komisia navrhuje lokalitu na voľný pohyb psov na časti pozemku p. č. 43/1 v areáli 

futbalového štadióna, medzi tenisovými kurtami a cintorínom, s tým, že je potrebné 

zabezpečiť oplotenie tejto časti a zabezpečiť vstup od chodníka na ul. Osloboditeľov  - na 

oplotenie doporučuje použiť časť (cca 75 m) rušeného oplotenia v parku. 

p. Knap: 

- pripomienka k bodu č. 8 zápisu z komisie - komisia nesúhlasí so zmenou termínu 

realizácie protihlukových opatrení na základe protihlukovej štúdie a vydaného 

kolaudačného rozhodnutia do roku 31.12.2016 v SSM, a.s., Strážske; zmenu 

neodsúhlasila ani komisia životného prostredia a preto navrhuje uložiť úlohu zabezpečiť 

kontrolu realizácie protihlukových opatrení, do roku 2016 je to veľmi dlhá doba 

Primátor  

- na základe čoho? Teraz boli robené merania, výsledky sú v norme, 

- nepodporí to, čo nie  je zákonné, hladina hluku nie je prekročená, chodí na ulicu Pod 

hradom, prekročenie hladiny hluku nezistil, 

p. Bočková 

- hladina hluku bola prekročená pri meraní hluku, protihlukové opatrenia sú podmienkou 

kolaudačného rozhodnutia stavby s termínom do konca tohto roka, požiadali o zmenu 

termínu, 

- teraz nemerajú hluk ale prašnosť, 

Primátor  

- komisia je poradný orgán, 

- ja už som súhlas dal – nemal som dôvod súhlas nedať, 

- treba sa na to pozerať z nadhľadu, ak sa namerajú vyššie hodnoty sú dohody, že urobia 

protihlukové opatrenia, 

- nie je to také tragické, výroba sa má rozširovať; je pravda, že pri takýchto investíciách je 

tento náklad zanedbateľný; majú zamestnať ďalších 1 800 zamestnancov; nechcem, aby 

povedali, že mesto zapríčili to, že sme im nevyšli v ústrety a preto nebudú investovať v 

Strážskom 

PhDr. Liduška Bušaničová 

- nedá sa povedať, že sú to maličkosti, ide o spokojnosť a kvalitu bývania, je treba urobiť 

kompromis, nech urobia časť, ak budú rozširovať výrobu urobia ďalšiu časť, 

- ľudia sú nespokojní,  

- poslanci nie sú proti, ale SSM nech urobí niečo pre spokojnosť občanov niečo naviac, 

- rok 2016 – najprv rozšíria výrobu, hluk sa určite zvýši a neurobia nič, 

- je to aj o dobrých vzťahoch,   

- je pravda, aj vo Švajčiarsku boli vybudované protihlukové bariéry 6 m vysoké, obrastené 

zeleňou, ale prevádzka bola v meste a nebolo vidieť vplyv na životné prostredie, 

MUDr. Dana Jurečková 

- oni nemusia splniť normy RÚVZ? Keď budú rozširovať výrobu musia splniť zákonné 

normy. 

- nový technologický postup podlieha schvaľovaniu RÚVZ a  je to ošetrené, lebo RÚVZ 

bude na tom trvať 

p. Bočková 

- prevádzka bola skolaudovaná s takou podmienkou, hodnoty hluku neboli dodržané 

v nočnom čase a preto mali podmienku urobiť protihlukové opatrenia do konca tohto 

roku, 

- plánujú zmeniť systém výroby, zmeniť surovinu – namiesto železného šrotu budú 

používať ako surovinu niečo iné – upravenú železnú rudu; tvrdia, že protihlukové 

opatrenia by boli zbytočné, lebo do konca roku 2016 nebudú používať šrot ale budú 

používať inú surovinu 
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p. Knap: 

- na začiatku bolo hovorené, že prevádzka zlepší životné prostredie v meste, so žiadnym 

vplyvom na životné prostredie a teraz je to iné, 

Ing. Viera Venglarčíková 

- ak už primátor o žiadosti rozhodol načo bola dávaná na rokovanie komisie, posúdenie 

bolo už bezpredmetné, 

- žiadala uviesť do zápisu, že ona ako poslankyňa vyjadruje nesúhlas s predlžením termínu 

realizácie protihlukových opatrení do 31.12.2013  pre SSM, a.s. 

S názorom poslankyne sa stotožnil aj p. Knap. 

 

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

 

Komisia obchodno-podnikateľská – informoval p. Knap 

 

1. Komisia prerokovala žiadosť Ing. Eugena Kovaľa o ukončenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov Pohostinstvo na FŠ k 31.10.2013 a doporučila vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom. 

Hlasovanie o podmienkach verejnej obchodnej súťaže na prenájom Pohostinstva na FŠ tak, 

ako sú uvedené v návrhu na uznesenie: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Hlasovanie o úlohe: Vyhlásiť verejno obchodnú súťaž na prenájom objektu Pohostinstva na 

FŠ v termíne do 13. 9. 2013 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

 

2. Ing. Vladislav Pavlič Servis Comp, Nad Laborcom 8,  071 01 Michalovce má prevádzku 

v OD Laborec a poskytuje servis a údržbu výpočtovej techniky.  Žiada  o vykonanie 

zmeny v nájomnej zmluve  č. 303/2010, z dôvodu zmeny obchodného mena nájomcu na 

spoločnosť VEMP, s.r.o., Nad Laborcom 8,  071 01 Michalovce.   

MsZ berie zmenu obchodného mena na vedomie. 

 

3. Bc. Martin Hajdučko, Jahodná  518/1, 072 22 Strážske žiada o úpravu platieb nájomného 

v Zmluve o nájme nehnuteľnosti „Mestská jedáleň“ č. 289/2009 čl. 4 Výška, splatnosť 

nájomného a spôsob jeho platenia ods. 1 a ods. 2/b zo sumy 3 303 eur štvrťročne na 

sumu 1 101 eur mesačne so splatnosťou do 25. dňa príslušného mesiaca.   

 

Hlasovanie o zmene spôsobu platenia nájomného pre Bc. Hajdučka: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

 

Komisia bytová – informoval p. Knap  
 

1. Komisia prerokovala žiadosť p. Dilikovej Lenky – žiada opätovne o pridelenie bytu 
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(trojizbového) na ul. Obchodnej. P. Diliková taktiež doložila Potvrdenie o zamestnaní 

a príjme. 

Komisia doporučuje pridelenie bytu U-3/B/1. 
 

Hlasovanie o pridelenie bytu U-3/B/1pre p. Dilikovú Lenku: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

 

2. Komisia prerokovala žiadosť p. Dubovského o predlženie nájomnej zmluvy v byte U-

3/A/3 do 31.12.2014 

Komisia doporučuje predĺženie nájomnej zmluvy len s podmienkou splatenia dlhu za 

TKO. 

 

Hlasovanie o o predlženie nájomnej zmluvy v byte U-3/A/3 do 31.12.2014 pre p. Dubovského 

s podmienkou splatenia dlhu za TKO: 

Za: Ing. Dušan Cacara, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Viera Venglarčíková, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna 

Juhásová 

Neprítomní : Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, 

 

Komisia vyraďovacia  – informoval Ing. Dvorščák  
Komisia vyradila majetok v Materskej škole v sume cca 5 000 €. 

 

Športová komisia a Komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku nemala zasadnutie. 

 

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

 

MUDr. Dana Jurečková 

- umelecké dielo pred Domom kultúry je na zemi, doporučuje dať ju na nejaký podstavec, 

- chce poďakovať za realizáciu krásnych svetiel na cintoríne, 

- pekáreň – pekná fasáda, či by nebolo možné realizovať opravy medzičlánkov budovy, 

Primátor – budova nie je naša, 

- šachta prikrytá drevom pri vchode do pekárne, 

 

Ing. Dvorščák 

- na OD Laborec spadlo koleno odkvapovej rúry, 

- nádoby na smeti – pokazené zatváranie, 

- socha medzi DSS a objektom p. Vargu – už ju nie je vidieť, 

 

Ing. Venglarčíková 

- OD Laborec – vnútorné priestory žiadajú nájomníci upraviť, 

- Mierová 628 – nesvieti svetlo. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  201/ 2 0 1 3 

 

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

o 18,30 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

                primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

 

Ing. Viera Venglarčíková      Ing. Jozef Dvorščák  


