
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 06. marca 2014 

 

 

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

Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

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

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

 

Návrhová komisia: Ing. Jozef Dvorščák, PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna 

Juhásová  

Hlasovanie: 

 PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

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

 Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomný : Michal Knap  

 

  

Overovatelia:  Ing. Jozef Dvorščák, PhDr. Liduška Bušaničová 

Hlasovanie: 

 PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

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

 Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Neprítomný : Michal Knap  

 

  

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

O t v o r e n i e 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 14,30 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák, 

ktorý privítal poslancova ostatných prítomných. 
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P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.   Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2013 

7.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014 

8.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2013 

9.    Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014 

10.  Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2013 

11.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov  

       detí / žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov 

       na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, školských  

       kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov  

       a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

12.  Návrh VZN č... /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske  

13.  Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2014 - 2016 

14.  Návrh VZN č.../2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektov na  

       území mesta Strážske  

15.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2011 

16.  Správa o výsledkoch inventarizácie majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  

       mesta Strážske k 31.12.2013 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov z podnikateľskej činnosti  

       na MsPS 

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

       v ZŠ 

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

       rok 2013 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí  

       MsZ uskutočnených v I. polroku 2013 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2013 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia – Rôzne 

25.  Záver        
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Primátor navrhol presunúť bod č. 9 Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014 za bod  

č. 13 Návrh rozpočtu mesta Strážske na rok 2014 – 2016. 

   

Hlasovanie za schválenie programu so zmenou : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 

P r o g r a m  p o  s c h v á l e n e j  z m e n e : 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.   Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2013 

7.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014 

8.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2013 

9.    Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2013 

10.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov  

       detí / žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov 

       na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, školských  

       kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov  

       a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

11.  Návrh VZN č... /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske  

12.  Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2014 – 2016 

13.  Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014 

14.  Návrh VZN č.../2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektov na  

       území mesta Strážske  

15.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2011 

16.  Správa o výsledkoch inventarizácie majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  

       mesta Strážske k 31.12.2013 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov z podnikateľskej činnosti  

       na MsPS 

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

       v ZŠ 

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

       rok 2013 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí  
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       MsZ uskutočnených v I. polroku 2013 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2013 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia – Rôzne 

25.  Záver        

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z Uznesenia č. 203/2013  „ Pripraviť podmienky predaja objektu Kolkáreň na 

najbližšie zasadnutie MsZ “, u ktorej bol Uznesením č. 204/2013 zmenený termín splnenia do 

31.01.2014.  

Tento materiál mali poslanci k dispozícii doma v elektronickej forme. V úvode primátor 

vysvetlil niektoré doplnené údaje. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že je potrebné schváliť kúpnu cenu za nehnuteľnosť 

kolkáreň. 

Primátor informoval o doteraz ponúkaných cenách za tento objekt a doporučil, aby 

minimálna kúpna cena nebola nižšia ako 50 % zo znaleckého posudku.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na niektoré nedostatky navrhovaného materiálu 

a zároveň navrhol spôsob ich odstránenia. 

P. Šuľak – navrhujem odpredaj za minimálnu cenu 80 000 €. 

Ing. Cacara navrhol odpredaj za minimálnu cenu 75 000 € vzhľadom k tomu, že po odpredaji 

kolkárne bude nutné zhotoviť nové sociálne zariadenie, na ktoré podľa projektu bude takáto 

suma potrebná.  

Hlasovanie za odpredaj objektu kolkárne za minimálnu cenu 80 000 € : 

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

Jurečková, PhD., Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, 

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

 

Hlasovanie za schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - 

objekt Kolkáreň : 

l. Nehnuteľnosť je možné predať uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti. Predmetom predaja je 

aj pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť.  

2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného zámeru. Podmienkou 
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je aby sa investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy s 

uchádzačom.  

3. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za kúpu a najvhodnejší investičný 

zámer na nehnuteľnosti. Minimálna kúpna cena 80 000 €. 

4. Kúpna zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom po 31.08.2014. 

5. Pri prihlásení sa uchádzača je tento povinný zložiť na účet Mesta Strážske vedený v 

..........................., číslo účtu ........................ finančnú zábezpeku výpisom z bankového účtu vo výške 

10% zo schválenej minimálnej kúpnej ceny. Túto zábezpeku je povinný zložiť do .............................. 

Táto zložená zábezpeka sa započíta úspešnému uchádzačovi (nadobúdateľovi) do kúpnej ceny.  

6. Podmienkou uzatvorenie kúpnej zmluvy je, že nadobúdateľ umožní činnosť miestneho kolkárskeho 

oddielu bezodplatným poskytnutím časti objektu Kolkárne určenej na túto činnosť (kolkárska 

dvojdráha, šatne, sprchy, sociálne zariadenia) podľa ich požiadaviek na tréningy, na zápasy 

(majstrové a priateľské) a nimi organizované turnaje. V tomto zmysle je povinný uzatvoriť s miestnym 

kolkárskym oddielom príslušnú zmluvu. 

7. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie A. 

Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do .................... do 14,00 hod. v zapečatenej obálke. Lehota 

na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam "Kúpa 

objektu Kolkárne – neotvárať “. Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené 

neporušené do termínu ich otvárania. 

8. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa ...................... o ...................... hod.za 

účasti uchádzačov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom termíne budú 

prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za kúpu a predpokladaný investičný zámer.  

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

10. V žiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaje: 

a) meno, priezvisko a adresu uchádzača, resp. obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO, 

b) návrh využitia nehnuteľností, 

c) investičný zámer uchádzača, 

d) uchádzačom navrhovanú kúpnu cenu za nehnuteľnosť a spôsob jej úhrady  

11. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:   

K návrhu uchádzač priloží: 

a) aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri mesiace, 

b) potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že uchádzač nemá daňový nedoplatok, 

c) potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni, 

d) čestné prehlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

e) čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže, 

v tomto prípade sa požaduje čestné prehlásenie s overeným podpisom uchádzača,  

f) čestné prehlásenie uchádzača, že na neho nebol vyhlásený konkurz, resp. neprebieha 

reštrukturalizačné konanie, 

g) čestné prehlásenie uchádzača, že nemá podlžnosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske, 

hodnoverné preukázanie skutočnosti, že uchádzač má finančné krytie na kúpu nehnuteľnosti 

h) zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz alebo prebieha voči ním 

reštrukturalizačné konanie alebo ktorí majú podlžnosti, resp. nedoplatky voči Daňovému 

úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie. Zo súťaže budú vylúčení 
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aj štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných spoločností, ktoré majú podlžnosti, resp. 

nedoplatky voči Mestu Strážske. 

12. Návrh je možné zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 

súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorá bude predložený po lehote určenej 

v podmienkach súťaže. 

13.Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

14. Predložený návrh je možné odvolať do ............................ Návrh je možné dopĺňať len v lehote 

.............................. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky 

predložené návrhy. 

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž 

zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená verejná obchodná súťaž. 

17. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie MsZ 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 predaj nehnuteľnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy.  

18. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 pracovných dní po podpísaní príslušného 

uznesenia mesta primátorom, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a uchádzačom písomne oznámi 

výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

19. Návrh Zmluvy o kúpe nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora mesta v úradných 

hodinách. Čas nahliadnutia do kúpnej zmluvy je potrebné dohodnúť vopred. 

20. Ak uchádzač odstúpi od kúpy nehnuteľnosti v lehote 7 pracovných dní od oznámenia výsledku 

vyhlasovateľom alebo ak v lehote 7 pracovných dní od oznámenia výsledku vyhlasovateľom 

neuzatvorí kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom na túto nehnuteľnosť, tak predávajúci má právo ponechať 

si polovicu zo zloženej zábezpeky. Druhú polovicu zloženej zábezpeky vráti uchádzačovi do 7 

pracovných dní odo dňa  oznámenia, že uchádzač odstupuje od kúpy nehnuteľnosti alebo márnym 

uplynutím lehoty 7 pracovných dní od oznámenia výsledku vyhlasovateľom, v ktorej lehote mal 

uchádzač uzatvoriť kúpnu zmluvu.  

21. Uchádzač je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy .  

22. Neúspešným uchádzačom sa vráti zložená zábezpeka v lehote do 7 pracovných dní od oznámenia 

výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom. 

 23. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť nehnuteľnosť - objekt 

Kolkárne do .................... do 12.00 hod.  

24. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová. č. tel. 056-6491431 

 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 
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Úlohy z Uznesenia č. 203/2013 zo dňa 28.11.2013: 

-Doplniť informáciu o priemerných mzdách pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov za roky 2011, 2012, 2013 (chýbajúce položky, za riadenie, odmeny... ) 

Primátor informoval, že tieto podklady sú vypracované, avšak referentka školstva, ktorá tento 

materiál spracovala je dlhodobo práceneschopná a preto s jeho obsahom budú poslanci 

oboznámení pred najbližším zasadnutím MsZ. 

-Odstrániť poruchu a sfunkčniť prerušované svetlá na hlavnej križovatke. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – porucha bola odstránená okrem svetiel smerom na Vranov  

n/ Topľou, pretože sa tam doteraz nepodarilo nájsť príčinu elektrického skratu. 

-Vypracovať dodatok k VZN č. 5/2011 – je samostatným bodom dnešného programu 

zasadnutia MsZ. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienky z Uznesenia č. 203/2013 zo dňa 28.11.2013 : 

-P. Hajíčková Mária, obyvateľka nášho mesta žiada o finančnú dotáciu pre vydanie svojej 

ďalšej tretej knihy. Táto žiadosť bude prejednaná na najbližšom zasadnutí MsZ po zistení jej 

bližších okolností. 

Finančnú dotáciu na tento účel nie je možné poskytnúť, je potrebné nájsť spôsob, akou 

formou je možné vybaviť jej žiadosť. Po diskusii bolo doporučené zakúpiť jej knihy 

v hodnote cca 300 €. 

-Primátor – je potrebné čím skôr rozhodnúť o ďalšom využití mestskej kolkárne. 

Doporučil tento objekt odpredať, prípadne dať do prenájmu. K možnosti jej odpredaja boli 

dnes schválené podmienky, jej prenájom bude prejednaný v bode Rôzne. 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD. : 

-veľký neporiadok na autobusovej zastávke. 

-na cintoríne nesvietia svetlá. 

Ing. Fedorko – na autobusovej zastávke je pravidelne vykonávané upratovanie, cintorín je 

osvetlený večer počas otváracích hodín. 

-autobusová zastávka pred cintorínom je olepená plagátmi, je možné zistiť, kto ich nalepil 

a uplatniť sankcie v zmysle VZN. 

- čo je so psíkom p. E. Ihnáta, pretože p. Ihnát sa má vrátiť asi o 2 mesiace a čo je so psinkou, 
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ktorá sa s ním zdržiavala. 

P. Roman, náčelník MsP informoval o okolnostiach úhynu tohto psa.  

So zistením zodpovednosti vylepovania plagátov je problém, pretože nevylepuje ten, koho sa 

to týka, ale niekto, kto je za to platený. 

- je potrebné oživiť dodržiavanie VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na 

verejnosti, pretože už je v súlade so zákonom, bolo to zverejnené aj v médiách. 

P. Roman, náčelník MsP – je problém so zistením porušovania tohto VZN, pretože, keď 

niekto užíva alkoholický nápoj na verejnosti, tak ho schová do tašky a nie je možné mu to 

dokázať. 

Pripomienky p. Juhásovej : 

 - pred Chemikom sú stále vraky áut, ktoré bránia parkovaniu. 

P. Roman, náčelník MsP – nie je nám známe, aby takéto vraky tam boli, po zistení, že tam sú 

zaparkované vykonáme príslušné opatrenia. 

- sú upchaté žľaby listami gaštanov na odvod dažďovej vody, či ich nemôže MsPS prečistiť. 

– po skončení Behu oslobodenia ostali žlté pásky na stromoch. 

Ing. Fedorko – pri orezávaní stromov na ul. Mierová boli tieto žľaby prečistené. 

-pásky boli hneď odstránené deň po zasadnutí MsZ. 

Pripomienky Mgr. Lacovej : 

- nie je prístupový chodník k detskému ihrisku od bytových domov Vihorlatská 625, 626, je 

tam teraz v tráve vyšľapaný chodník. 

Primátor – zhotovenie tohto chodníka bude zohľadnené pri schvaľovaní rozpočtu mesta na 

rok 2014 – 2016. Priority jednotlivých akcií určia poslanci. 

-neporiadok na detskom ihrisku, v lete bolo stále upratované pracovníkmi VPP. 

Primátor - zamestnanci MsPS majú pridelené rajóny, pri zistených nedostatkoch majú 

upozorniť svojich nadriadených. 

-vstupné priestory do reštaurácie Aztéka odrádzajú svojim vzhľadom návštevníkov, bolo by 

potrebné aspoň minimálne úpravy. 

Primátor – úpravy sú už urobené. 

Pripomienka Ing. Venglarčíkovej : 

-doporučujem, aby sa dala do poriadku ul. F. Kráľa, pretože je vraj po oprave, ale je vo veľmi 

zlom stave. Možno že by bolo dobré ušetriť nejaké finančné prostriedky aj napr. na jarmoku, 

aby sa dali nielen táto ale aj všetky ďalšie cesty a chodníky v meste do poriadku. 

Primátor – záleží to od finančných prostriedkov. Poslanci určia, ktoré ulice sa budú 

opravovať. 
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Pripomienka p. Knapa : 

-stĺpy verejného osvetlenia smerom od kostola k cintorínu nemajú kryty na rozvodných 

skriniach, sú na nich iba celofány rôznych farieb – bolo odpovedané na predchádzajúcom 

zasadnutí MsZ. 

Pripomienka Ing. Dvorščáka –po rekonštrukcii plynových rozvodov mali dať rozkopané 

chodníky do pôvodného stavu, na ul. Nová sú krivo osadené obrubníky. 

Ing. Rohaľ – obrubníky boli dané do pôvodného stavu. 

P. Šuľak informoval o probléme užívania alkoholických nápojov mladistvými v rôznych 

lokalitách mesta. 

P. Roman, náčelník MsP – je potrebné zakúpiť prístroj na zisťovanie požitia alkoholu, nikoho 

bez tohto nemôžeme postihovať. 

Primátor – tento prístroj bude zakúpený, jeho využitie bude aj pri iných situáciách. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2013 

 

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

 

Hlasovanie za schválenie Vyhodnotenia preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2013 : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 

 

K bodu č. 7 : Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014 

  

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

 

Hlasovanie za schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014 : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 

 

K bodu č. 8 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2013 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 

 

Ing. Venglarčíková – aké je využitie fotopascí pri skládkach odpadu ? 

Ing. Fedorko informoval o doterajších výsledkoch tohto systému, jedná sa o úzku spoluprácu 

s MsP,  vyhodnocujú sa zistené zábery, zatiaľ neboli uplatnené sankcie.  

 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2013 MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že sa za neúčasť na 

zasadnutí MsZ ospravedlnil zástupca firmy Domspráv s.r.o. 

Ing. Lecáková informovala o vykazovaných účtoch Domsprávu. 

Ing. Dvorščák požadoval vysvetlenie k položke príjem za nájom za byty na U3, ktorú 

vykazuje Domspráv za rok 2013 vo výške cca 34 tis. €, pričom za všetky predchádzajúce 

roky bola táto položka iba cca 18 tis. €. 

Ing. Lecáková sa snažila vysvetliť dôvody, prečo je táto položka taká vysoká, že sa 

pravdepodobne jedná o celkové príjmy, nielen o nájom. Je to potrebné očistiť. 

Ing. Dvorščák – Domspráv nám už predložil za predchádzajúce roky presný prehľad 

o jednotlivých nákladoch od začiatku prevádzkovania bytového domu U3, podľa ktorého na 

nájme získal od nájomníkov cca 150 tis. €. Po mojom upozornení poukázal mestu cca  

49 tis. €. Kedy budú mestu poukázané aj ďalších cca 100 tis. €. 

Primátor poukázal na to, že Domspráv má problémy pri úhrade faktúr za energie z dôvodu 

neplatičov a preto používa aj finančné prostriedky, ktoré zaplatili nájomníci za nájom. 

V ďalšom období je potrebné sa s tým zaoberať, pretože Domsprávu končí mandátna zmluva 

za správu obytného domu U3. 

Ing. Dvorščák nesúhlasil s tým, pretože nájomníci U3 na začiatku musia zložiť finančnú 

zábezpeku, aby nedošlo k podlžnostiam tak, ako to bolo na Chemikoch. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal, že tento materiál je veľmi stručný a položka nájom 

ma byť samostatná a že už v rozpočte na rok 2013 bola plánovaná a je vykázaný aj príjem na 

túto položku. 

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla, aby bol tento materiál doplnený zo strany Domsprávu a aby 

bol prejednaný za prítomnosti zástupcu tejto firmy.   
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Hlasovanie za úlohu pozvať zástupcu Domspráv s. r. o. Michalovce na najbližšie zasadnutie 

MsZ : 

T  : najbližšie zasadnutie MsZ       Z : MsÚ 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 

 

Hlasovanie za úlohu predložiť podrobný rozbor hospodárenia s komentárom Domspráv s.r.o. 

Michalovce :  

T : najbližšie zasadnutie MsZ       Z : Mesto Strážske v zastúpení Domspráv s.r.o. 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 

 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na 

čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti 

v centre voľného času, školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej 

činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach 

a výdajných školských jedálňach 

 

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

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočné 

úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, 

školských kluboch detí, v školských strediskách  záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach : 

 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap 
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K bodu č. 11: Návrh VZN č... /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

 

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

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

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

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

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

K bodu č. 12 : Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2014 – 2016 

 

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma.  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014, 

viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 a k návrhu programového rozpočtu  

 

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

podrobný komentár s tým, že v závere doporučil MsZ návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť 

a na roky 2015 – 2016 zobrať na vedomie. 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014, 

viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 a k návrhu programového rozpočtu MsZ zobralo 

na vedomie. 

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie informoval, že pri prejednaní návrhu rozpočtu  

Mgr. Polák, riaditeľ ZŠ požadoval navýšenie o 2 800 € pre školskú družinu. Táto jeho 

požiadavka bude zohľadnená pri najbližšom vstupe do rozpočtu mesta v priebehu roka. 

Zároveň  informoval, že komisia po prejednaní návrhu rozpočtu ho doporučuje schváliť. 

 

Hlasovanie za schválenie Rozpočtu Mesta Strážske na rok 2014 ako vyrovnaný v príjmovej 

a výdavkovej časti  vo výške  2 873 656,00 €, vrátane jeho programov v členení podľa 

funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry ( Príloha č. 1 

uznesenia ) : 

Bežný rozpočet  

Príjmová časť rozpočtu     2 740 656,00 € 
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Výdavková časť rozpočtu    2 653 597,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu          87 059,00 €  

  

Kapitálový rozpočet         

Príjmová časť rozpočtu          0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu        133 000,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu     - 133 000,00 € 

 

Finančné operácie        

Príjmová časť rozpočtu            133 000,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                    87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie                45 941,00 € 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Rozpočet Mesta Strážske na roky 2015 – 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške : 

Rok 2015       2 658 457,00 € 

Bežný rozpočet 

Príjmová časť rozpočtu     2 658 457,00 € 

Výdavková časť rozpočtu     2 571 398,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                  87 059,00 € 

Kapitálový rozpočet  

Príjmová časť rozpočtu         0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu         0,00 € 

Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu        0,00 € 

Finančné operácie  

Príjmová časť rozpočtu  

Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 € 

Schodok finančné operácie           - 87 059,00 € 

Rok 2016       2 647 918,00 € 

Bežný rozpočet 
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Príjmová časť rozpočtu    2 647 918,00 € 

Výdavková časť rozpočtu     2 560 859,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu         87 059,00 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmová časť rozpočtu              0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu               0,00 € 

Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu            0,00 € 

Finančné operácie  

Príjmová časť rozpočtu 

Výdavková časť rozpočtu      87 059,00 € 

Schodok finančné operácie              - 87 059,00 € 

 

K bodu č. 13 : Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie – finančná komisia doporučuje návrh rozpočtu MsPS 

schváliť. 

 

Hlasovanie za schválenie Rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014 : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

K bodu č. 14 : Návrh VZN č.../2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách 

a objektov na území mesta Strážske  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o tom, že pôsobnosť 

v tejto oblasti bude mať kompletne MsP. 

Ing. Venglarčíková doporučila, aby vylepené plagáty, ktoré neboli povolené, boli hneď 

odstránené, aby tí, čo to vylepujú dodržiavali schválené VZN. 

P. Šuľak informoval, že pracovníci MsPS ich odstraňujú, hoci sa niektoré dajú len veľmi 

ťažko odstrániť. 

MUDr. Jurečková, PhD. – komu budú účtované poplatky za vylepenie plagátov, keď 

nevieme, kto ich vylepil. 

P. Roman, náčelník MsP informoval o postupe pri vylepovaní plagátov podľa nového VZN.  
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách 

a objektov na území mesta Strážske : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

K bodu č. 15 : Návrh textu do kroniky mesta za rok 2011 

 

Uvedený materiál mali poslanci k dispozícii doma elektronickou formou. Pripomienky, resp. 

návrhy, ktoré predložili jednotliví poslanci budú zohľadnené v kronike.  

 

Hlasovanie za schválenie textu do kroniky mesta za rok 2011 s pozmeňujúcimi návrhmi : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

K bodu č. 16 :  Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku 

a záväzkov mesta Strážske k 31.12.2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Strážske k 31.12.2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov 

z podnikateľskej činnosti na MsPS 

 

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

nedostatky.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov z podnikateľskej činnosti na 

MsPS MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 18 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných 

pokladničných operácií v ZŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných 

pokladničných operácií v ZŠ. 
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K bodu č. 19 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2013 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

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

2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 20 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení 

zo zasadnutí MsZ uskutočnených v I. polroku 2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor upozornil zamestnancov mesta 

na sledovanie úloh, ktoré im vyplývajú z prijatých uznesení MsZ, ale hlavne na ich plnenie. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ 

uskutočnených v I. polroku 2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 21 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2013 

 

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

to, že poklesol počet zistených nedostatkov oproti predchádzajúcemu roku, to znamená, že 

kontroly splnili účel. 

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

rok 2013. 

 

K bodu č. 22 : Informácie zo zasadnutí komisií 

  

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

P. Šuľak podrobne informoval o vyskúšaní drviča konárov, ktorý sa ukázal ako veľmi 

potrebný pre MsPS. 

P. Bočková upozornila na zmenu pri udeľovaní súhlasu pri výrube drevín. 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 

 

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

mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi a na základné vybavenie 

domácnosti. 
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(Doložené doklady: Informatívny doklad SIPO o výške mesačných úhrad, Rozhodnutie 

o výške starobného dôchodku, Lekárske nálezy, Prepúšťaciu správu.) 

U žiadateľky neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Annu Vašatkovú vo výške 50 € : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

P. Dubovský Milan – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne 

liečebné náklady a základné potraviny. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že má vážne 

zdravotné problémy a liečebné náklady na ňu sú vysoké. 

(Doložené doklady: Informatívny doklad SIPO, Oznámenie o výplate dôchodku, Lekárske 

správy.)U žiadateľa neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Milana Dubovského vo výške 

50 € : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

P. Lakatošová Žaneta – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne 

výdavky na nezaopatrené dieťa (školské potreby) a nevyhnutné ošatenie. 

(Doložené prílohy: Informatívny doklad SIPO, Rozhodnutie z ÚPSVaR Michalovce 

o poberaní náhradného výživného.) U žiadateľky neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Žanetu Lakatošovú vo výške  

50 € : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 
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P. Borošová Petra – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne 

liečebné náklady, konkrétne – doprovod syna na liečebný pobyt. 

(Doložené doklady: Doklad o úhrade za liečebný pobyt, Mzdový list za rok 2013.) 

U žiadateľky neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Petru Borošovú vo výške 50 € : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

Redakčná rada – PhDr. Bušaničová informovala o blížiacom sa zasadnutí redakčnej rady.  

 

Finančná komisia – informoval Ing. Cacara 

 

Žiadosť p. Kamila a Júlie Oravcovej o odkúpenie pozemku  pod garážou. Komisia pozemok 

doporučuje odpredať za  cenu 2 € /m². 

 

Hlasovanie za schválenie predaja pozemku parcela číslo 607/17 druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 19 m
2
 podľa vypracovaného geometrického plánu č.35024780-

72/2013, katastrálne územie Strážske, (pozemok pod garážou), pre  Kamila Oravca a manž. 

Júliu, Družstevná 503, 072 22 Strážske, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obci, za cenu 2,0 €/m
2 

a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do 

katastra: 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Žiadosť poľovníckeho združenia DIANA o zakúpenie materiálu na opravu strechy /chata 

Laborec/, ktorá je majetkom mesta. 

Komisia odporúča túto opravu riešiť z rozpočtu údržba budov a zariadení v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta. 

Člen komisie p. V. Šul upozornil na potrebu rozpočtovania  prostriedkov na  výkup 

pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta , ale mesto ich  využíva. Odporúča  mestu začať 

riešiť právne vzťahy v súvislosti so spomínanými  pozemkami. 
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Primátor podrobne informoval o tejto záležitosti, je potrebné pripraviť podklady na realizáciu 

tohto výkupu.  

Zápis zo zasadnutia Finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia doporučuje schváliť návrh na zámenu pozemkov medzi mestom a Martinom 

Zeleňákom.  

Primátor podrobne vysvetlil okolnosti tejto zámeny. 

 

Hlasovanie za schválenie zámeny pozemkov, na základe ktorej nadobudne do výlučného 

vlastníctva Martin Zeleňák, Osloboditeľov 627, Strážske, z vlastníctva Mesta Strážske 

pozemok KN-C parcela číslo 84 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 484 m
2
, 

katastrálne územie Strážske, a na základe ktorej nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto 

Strážske z výlučného vlastníctva Martina Zeleňáka, Osloboditeľov 627, Strážske, pozemok  

KN-C parcela číslo 89/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m
2
, podľa 

geometrického plánu č.34974628-72/2010 na rozdelenie nehnuteľnosti p.č.89, katastrálne 

územie Strážske. Zámena pozemkov sa vykonáva bez finančného vyrovnania : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

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

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

P. Piskorová Dana – žiada o pridelenie nízkoštandardného bytu na ul. Laboreckej 

v Strážskom. Ako dôvod uvádza skutočnosť, že byt v ktorom v súčasnosti býva je preplnený 

– je miestom, kde bývajú dve rodiny. Z toho ona spolu s manželom sú mnohopočetná rodina 



- 20 - 

a majú osem detí. 

Komisia doporučuje pridelenie nízkoštandardného bytu pod podmienkou, že žiadateľka bude 

zaradená do Inštitútu Osobitného príjemcu mesta Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie pridelenia nízkoštandardného bytu na ul. Laborecká 281/27 pre : 

MENO A PRIEZVISKO ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Dana Piskorová  B3   do 30.11.2014 

Pridelenie bytu len s podmienkou zaradenia do inštitútu OsP mesta Strážske. 

 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomnej zmluvy Obytný dom U-3 : 

 

MENO A PRIEZVISKO ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Ingrid Skoupilová  U-3/C/3  do 31.12.2014 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Obchodno- podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

P. Rohaľová, Okružná  473, 072 22 Strážske žiada o odstránenie retardéru na ul. Okružnej. 

Pred jej rodinným domom je osadený retardér so zámerom spomalenia rýchlosti áut. Tento 

retardér autá obchádzajú po chodníku pri oplotení rodinného domu, čím je chodník nadmerne 

zaťažovaný  a  dochádza k jeho sadaniu. Okrem toho, z dôvodu hustej premávky je retardér 

zdrojom hluku, ktorý znepríjemňuje bývanie a vyrušuje nielen cez deň, ale aj v noci. Z tohto 

dôvodu žiada o odstránenie retardéru a zníženie rýchlosti doporučuje riešiť dopravnou 

značkou. 

- komisia doporučuje odstrániť retardér a navrhuje osadiť dopravnú značku na zníženie       

rýchlosti. 
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Hlasovanie za návrh komisie odstrániť retardér a osadenie dopravnej značky na zníženie 

rýchlosti : 

Za : Michal Knap, Martin Šuľak, Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera 

Venglarčíková 

Hlasovaním tento návrh nebol schválený. 

 Po rozsiahlej diskusii k tejto požiadavke medzi poslancami a zamestnancami mesta bola 

navrhnutá nasledovná úloha. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy urobiť prieskum názoru dotknutých občanov na ul. Okružnej 

ohľadom odstránenia retardérov a osadenia dopravnej značky zníženie rýchlosti : 

T: 30.04.2014      Z: MsÚ 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Zdržal sa :Michal Knap, Neprítomní :MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera 

Venglarčíková  

 

P. Knap, predseda komisie predložil návrh zrušenie bodu C/5 Uznesenia č. 202/2013 zo dňa 

05.09.2013 a bod B/19 Uznesenia č. 200/2013 zo dňa 20.06.2013 ohľadom prenájmu 

pozemkov mesta pre realizáciu vstupov do prevádzok. 

 

MsZ ruší :  

Bod B/19 Uznesenia č. 200/2013 zo dňa 20.06.2013 Prenájom pozemkov pre realizáciu 

vstupov do prevádzok pre Filber s.r.o., Mgr. Anešku Majorošovú, Romana Lenárta o výmere 

7,83 m² pre každého za cenu 30 €/m
2 

/rok : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

MsZ ruší :  

Bod C/5 Uznesenia č.202/2013 zo dňa 05.09.2013 Prenájom pozemku pre realizáciu vstupu 

do prevádzky pre Mariannu Chorcholičovú, Oreské 164 o výmere 7,83 m² za cenu  

30 €/m²/rok : 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  
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Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Zápis zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

Športová komisia – informoval Ing. Vaľko 

 

Ing. Vaľko vysvetlil dôvody, prečo pre niektoré kluby nebola doporučená dotácia. 

Jedná sa o Tenisový klub, Občianske združenie kolkárov a Slovenský hortingový zväz – 

MMA. 

P. Knap vysvetlil dôvody, prečo ich združenie kolkárov požaduje dotáciu. 

Ing. Cacara poukázal na to, že pri prideľovaní výšky dotácií by mali byť zohľadnené určité 

kritériá ako je popularita športu, počet aktívnych členov, reprezentácia mesta a pod.  

PhDr. Bušaničová doporučila podporiť Občianske združenie kolkárov vzhľadom k ich dobrej 

spolupráci pri organizovaní športových akcií. 

Ing. Vaľko – pre športové kluby je vytvorená rezerva, z ktorej je možné čerpať aj v prípade 

potreby, keď bude občianske združenie kolkárov organizovať turnaj, na ktorý dotáciu 

požaduje. Taktiež je možné poskytnúť dotáciu aj pre Slovenský hortingový zväz – MMA 

dodatočne z tejto rezervy po odstránení nedostatkov v ich žiadosti. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na to, že nie sú uzavreté nájomné zmluvy medzi 

niektorými športovými klubmi a mestom na využívanie priestorov.  

 

Komisia doporučuje schváliť dotácie pre športové kluby na rok 2014 nasledovne : 

 

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 € 

Športový kolkársky klub      1 500 € 

Klub slovenských turistov      1 500 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja    1 100 € 

Mestský bežecký oddiel      1 500 € 

Tanečný aerobik           700 € 

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

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

Venglarčíková, Proti : Ing. Dušan Cacara, Neprítomná : MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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Športovej komisii bola doručená ponuka na odpredaj nehnuteľnosti – skladu č. s. 436 na p. č. 

534/4 a pozemku pod objektom o výmere 122 m² na ul. Obchodná v Strážskom od 

spoločnosti ZOMBI, s.r.o.  

Komisia doporučuje zrekonštruovať najprv telocvičňu – okná, strechu, podlahu a tak 

pristúpiť k odkúpeniu ďalších budov.  

Primátor poukázal na to, že tieto priestory po rekonštrukcii by mohli využívať členovia 

rôznych športových klubov ako napr. kulturisti, aikido, prípadne aj drobnochovatelia na svoju 

činnosť. 

PhDr. Bušaničová upozornila na to, že tieto priestory nepoznáme, takže nemôžeme o tom 

rozhodovať. Doporučila, aby sa s nimi oboznámili a potom o tom rozhodli.  

Ing. Dvorščák navrhol termín stretnutia na obhliadku týchto priestorov dňa 11.03.2014  

( utorok ) o 16.00 hod.  

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

 

K bodu č. 23, 24 : Interpelácie poslancov, Diskusia - Rôzne:  

 

Primátor – je potrebné sa včas zaoberať prenájmom časti kolkárne – bufetom počas letnej 

sezóny. Preto je potrebné zavčasu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na jej prenájom. 

 

Hlasovanie za schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti 

nehnuteľnosti objekt Kolkáreň ( bufet a súvisiace priestory ). 

1. Nehnuteľnosť je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti. Predmetom 

nájmu nebude pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť. 

2. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom.  

3. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú do 31.08.2014.  

4. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne 250,-  €/mesačne. 

Nájomné sa bude platiť mesačne vopred na účet Mesta Strážske. V cene za prenájom nie sú zahrnuté 

platby za energie a média (plyn, teplo, voda a pod.). 

5. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie A. 

Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do ....................... do 14,00 hod. v zapečatenej obálke. Lehota 

na doručenie  návrhu je lehotou hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, adresu a 

oznam „Prenájom bufetu v objekte Kolkárne – neotvárať“. Došlé návrhy budú označené dátumom 

podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania. 

6. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa .................. o 14,30.  hod.za účasti  

uchádzačov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom termíne budú 

prečítané mená uchádzačov  s oznámením ceny za prenájom.  
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7. Komisiu vymenuje primátor mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta. 

8. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:     

K návrhu uchádzač priloží: 

a) aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri mesiace, 

b) potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že uchádzač nemá daňový nedoplatok, 

c) potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni, 

d) čestné prehlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

e) čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže 

f) čestné prehlásenie uchádzača, že na neho nebol vyhlásený konkurz, resp. neprebieha 

reštrukturalizačné konanie, 

g) čestné prehlásenie uchádzača, že nemá podlžnosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske 

Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz alebo prebieha voči ním 

reštrukturalizačné konanie alebo ktorí majú podlžnosti, resp. nedoplatky voči Daňovému 

úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie. Zo súťaže budú vylúčení aj 

štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných spoločností, ktoré majú podlžnosti, resp. nedoplatky 

voči Mestu Strážske. 

9. Návrh je možné zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po lehote určenej v podmienkach 

súťaže. 

10.Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

11. Predložený návrh je možné odvolať do ............................ Návrh je možné dopĺňať len v lehote 

.............................. 

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky 

predložené návrhy. 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž 

zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená verejná obchodná súťaž. 

14. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie MsZ Mesta 

Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením prenájmu nehnuteľnosti MsZ Mesta 

Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, 

ktorému bol schválený prenájom nehnuteľnosti k podpísaniu nájomnej zmluvy.  

15. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 pracovných dní po podpísaní príslušného 

uznesenia mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a uchádzačom písomne oznámi výsledok 

obchodnej verejnej súťaže.  

16. Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora mesta 

v úradných hodinách. Čas nahliadnutia do nájomnej zmluvy je potrebné dohodnúť vopred. 

17. Ak uchádzač odstúpi od prenájmu nehnuteľnosti, alebo ak v lehote 7 pracovných dní od 

oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na túto 

nehnuteľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenajme ďalšiemu uchádzačovi v poradí určenom komisiou 

18. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť nehnuteľnosť - objekt 

Kolkárne do .................... do 12.00 hod.  
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19. Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu a pod. s ich 

poskytovateľmi. 

20. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová. č. tel. 056-6491431 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Michal 

Knap, Proti Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomný : Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana Jurečková, 

PhD. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na potrebu schváliť úlohu vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž na prenájom časti objektu kolkáreň. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti 

nehnuteľnosti objektu Kolkáreň ( bufet a súvisiace priestory ) : 

T: 31.03.2014      Z: MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa :Michal 

Knap, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní :MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák  

 

PhDr. Bušaničová – je už funkčná kanalizácia na ul. Zámočnícka, Krivošťanská, či bolo 

splnené aj zrealizovanie ul. Za záhradami. 

Primátor – kanalizácia bola ukončená na ul. Zámočníckej a Krivošťanskej, pre legislatívne 

záležitosti ešte nebola na ul. Zámočníckej odovzdaná do užívania, na ul. Krivošťanskej je 

potrebné odstrániť kamene, ktoré sa tam dostali, potom ju Eurovia SK, a.s. odovzdá VVS, 

a.s. do užívania. Čo sa týka ul. Za záhradami, ale aj ďalších ulíc ako je Agátová, Lipová 

a pod. bol ústny prísľub, že VVS a.s. to zrealizuje na ich náklady za poplatky, ktoré VVS, a.s. 

dostala za zrážkovú vodu od obyvateľov mesta. VVS a.s. tohto času nemá finančné 

prostriedky a preto bola podaná žiadosť na Envirofond na odkanalizovanie týchto ulíc. 

 

P. Juhásová – je potrebné spropagovať knihu, ktorú chce vydať p. Hajíčková. 

- budú na Stražčanský jarmok pozvaní zástupcovia partnerských miest ? 

Primátor – je potrebné ich pozvať s určitým predstihom. 

 

Ing. Dvorščák – sú už nejaké opatrenia na riešenie dopravnej situácie na ul. Družstevná ? 

P. Roman informoval o navrhovaných opatreniach, ktoré nie je možné zrealizovať v krátkom 

čase. 

- vylepený plagát na križovatke pri kostole na zábradlí, ktorý informuje o akcii na Domaši 

ešte na deň 17.08.2013. 
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- na Dome kultúry je podobne ako aj pred rokom ešte stále vianočná výzdoba. 

Ing. Venglarčíková – je potrebné spropagovať vystúpenie S. Seagala, ktorý príde 22.06.2014 

do mesta  do priestorov strednej odbornej školy. 

-informovala o účasti na konaní o meraní škodlivosti hluku minioceliarne SSM, kde boli 

prijaté opatrenia na zníženie hluku, ktoré sú potrebné naďalej kontrolovať, či bol dosiahnutý 

požadovaný efekt. Tieto opatrenia musia byť zrealizované najneskôr do 31.12.2015 nie ako 

bolo podpísané mestom do roku 2017. 

P. Knap – na webovom sídle mesta nie sú zverejnené zákazky s nízkou hodnotou od 2. 

kvartálu 2013. 

-je potrebné vykonať terénne úpravy na ul. Krivošťanská.  

-uličné spúšte do kanalizácie smerom k MsPS sú upchaté. 

Ing. Vaľko – kedy bude chodník na ul. Zámočníckej aj na druhej strane ulice. 

Primátor – keď bude zaradený medzi priority mesta.  

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 0 5 / 2 0 1 4 

 

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

o 18,35 hod. ukončil. 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia :   Ing. Jozef Dvorščák   PhDr. Liduška Bušaničová  


