
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 22. mája 2014 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková  

 

Návrhová komisia: Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Eva Lacová, Ing. Dušan Cacara  

Hlasovanie: 

 Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

 Ing. Jozef Dvorščák Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

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

 Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Michal Knap  

 

  

Overovatelia:  Ing. Viera Venglarčíková, Mgr. Eva Lacová  

Hlasovanie: 

 Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

 Ing. Jozef Dvorščák Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

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

 Ing. Viera Venglarčíková, 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 poslancov a ostatných prítomných. 
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P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2013 

7.    Záverečný účet mesta Strážske za rok 2013 

8.    Návrh VZN č../2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  

       odpadových vôd 

9.    Návrh VZN č../2014 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok  

       príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska 

10.  Komisie mestského zastupiteľstva 

11.  Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2013  

12.  Návrh PPP projektu v cestnej infraštruktúre v Strážskom 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole použitia a zúčtovania vybranej  

       dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania poskytnutých  

       preddavkov na MsÚ 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie áut v MsPS 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie cenín  

       a finančných prostriedkov v hotovosti v Centre voľného času 

17.  Informácie zo zasadnutí komisií 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia – Rôzne 

20.  Záver         

             

Na žiadosť Komisie výstavby a ÚP primátor navrhol zaradiť do dnešného programu 

zasadnutia MsZ pred bod. č. 4 Kontrola plnenia uznesení, bod - Investičný zámer LEMON 

MARKET s.r.o. Humenné na výstavbu marketu v Strážskom. 

                                            
Hlasovanie za schválenie programu so zmenou : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 
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Zástupcovia firmy LEMON MARKET s.r.o. Humenné informovali o investičnom zámere 

vybudovať market v meste Strážske. LEMON  MARKET s.r.o., Humenné žiada o odkúpenie 

pozemku parc. č. 2085/9  a 194/11 spolu 3 269 m2 . Na daných pozemkoch by vybudoval 

moderný potravinársky market s predajom výrobkov vyrobených na Slovensku zameraných 

hlavne na zeleninu, mäso a mäsových výrobkov, mliečnych a pekárenských produktov. 

Výstavba by bola zrealizovaná do šiestich mesiacov od odkúpenia. Návrh projektu je 

priložený k žiadosti. 

 

MUDr. Jurečková, PhD. -  bude možné prednostne zamestnať občanov mesta Strážske ? 

P. Tomko, zástupca LEMON MARKET, s.r.o. – uvažujeme so zamestnaním  90% občanov 

mesta Strážske. 

Ing. Venglarčíková – súhlasím s týmto zámerom aj z tohto dôvodu, že hneď v blízkosti 

plánovanej výstavby marketu je schválená aj výstavba rodinných domov.  

 

MsZ zobralo na vedomie Investičný zámer LEMON MARKET s.r.o. Humenné na výstavbu 

marketu v Strážskom. 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor – keďže boli schválené podmienky  na odpredaj nehnuteľnosti objektu 

Kolkáreň, je potrebné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tejto nehnuteľnosti. 

  

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti 

objektu Kolkáreň : 

T : do 31.05.2014      Z : MsÚ 

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

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Martin Šuľak,  Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Danka Baánová, Proti : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová 

 

Úlohy z Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 06.03.2014 : 

- pozvať zástupcu Domspráv s. r. o. Michalovce na najbližšie zasadnutie MsZ, 

- predložiť podrobný rozbor hospodárenia s komentárom Domspráv s.r.o. Michalovce : 

Primátor informoval, že zástupcovia Domsprávu sa nemohli zúčastniť na dnešnom zasadnutí 

MsZ, písomný materiál Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. mali poslanci k dispozícii 

doma. 
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Ing. Dvorščák mal výhrady k použitiu finančných prostriedkov z nájmu na iný účel ako mali 

byť poukázané. Finančné prostriedky, ktoré nájomníci U3 vyplatili za nájom majú byť všetky 

použité na úhradu úveru, ktorý mesto zobralo na rekonštrukciu bytov U3 a ktorý dlhodobo 

spláca. Nejedná sa o prostriedky, ktoré nájomníci platia za poskytnuté služby Domsprávu  

( vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody a pod. ).  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia sa snažila vysvetliť spôsob použitia týchto 

prostriedkov. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že tento úver má byť krytý nájomným od 

obyvateľov U3, aby tým nebola zvýšená zadlženosť mesta pri získavaní prípadných ďalších 

úverov. 

MUDr. Jurečková, PhD. mala výhrady k tomu, že primátor ospravedlnil neúčasť zástupcov 

Domsprávu na dnešnom zasadnutí MsZ a navrhla predlžiť termín tohto bodu. 

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia termínu bodu C/1 Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 

06.03.2014 : 

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

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

Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Mgr. Hajdučko – správca môže postupovať iba v zmysle mandátnej zmluvy. 

Ing. Venglarčíková navrhla aby hlavný kontrolór preveril mandátnu zmluvu s Domsprávom. 

 

Hlasovanie za schválenie úlohy hlavnému kontrolórovi mesta Strážske preveriť postupy 

Domsprávu  s.r.o. Michalovce v súlade s mandátnou zmluvou : 

T : do najbližšieho zasadnutia MsZ   Z : v texte 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák 

 

MsZ zobralo na vedomie Rozpis príjmov a výdavkov U3 za rok 2013. 

 

Úloha z Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 06.03.2014 : 

- urobiť prieskum názoru dotknutých občanov na ul. Okružnej ohľadom odstránenia 

retardérov a osadenia dopravnej značky zníženie rýchlosti - úloha bola splnená. 
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P. Roman, náčelník MsP informoval, že bolo vykonané stretnutie občanov ul. Okružnej, na 

ktorom skoro všetci zúčastnení boli za zachovanie retardérov. Tým, ktorí dali podnet na 

odstránenie bude písomne oznámený výsledok jednania. 

 

Úloha z Uznesenia č. 205/2014  zo dňa 06.03.2014 : 

- vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkáreň ( bufet 

a súvisiace priestory ) – úloha splnená. 

P. Knap, predseda výberovej komisie oboznámil s výsledkom tejto súťaže, do ktorej sa 

prihlásili 4 uchádzači. Najvýhodnejšiu ponuku predložil p. Ľubomír Sojka. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti objektu Kolkáreň ( bufet a súvisiace 

priestory ) pre Ľubomíra Sojku, Nová 617/1, 072 22 Strážske : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienky Ing. Dvorščáka : 

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

P. Roman – k tejto záležitosti som sa stretol s Ing. Dvorščákom, kde sme sa touto situáciou 

zaoberali z rôznych aspektov, predovšetkým s nedostatkom parkovacích miest nielen na tejto 

ulici, ale aj pred ďalšími obytnými blokmi. 

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

ešte na deň 17.08.2013 – bol už zlikvidovaný. 

- na Dome kultúry je podobne ako aj pred rokom ešte stále vianočná výzdoba – bola už 

odstránená. 

Pripomienky Ing. Venglarčíkovej : 

 – je potrebné spropagovať vystúpenie S. Seagala, ktorý príde 22.06.2014 do mesta  do 

priestorov strednej odbornej školy. 

Primátor – je dosť informácií v médiách, nie je potrebná ďalšia propagácia, taktiež boli 

prejednané bezpečnostné a organizačné opatrenia v súvislosti so zabezpečením tejto akcie. 
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Pripomienky p. Knapa : 

 – na webovom sídle mesta nie sú zverejnené zákazky s nízkou hodnotou od 2. kvartálu 2013. 

Primátor - niektoré boli doplnené, je potrebné ešte upresniť, ktoré tam musia byť a ktorých sa 

to netýka. 

-je potrebné vykonať terénne úpravy na ul. Krivošťanská. 

Primátor – firma, ktorá to spôsobila, urobila skoro všetky tieto úpravy, je potrebné ešte niečo 

dokončiť. 

-uličné spúšte do kanalizácie smerom k MsPS sú upchaté. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval o postupe čistenia týchto spúští pretlakovým vozom 

VVS, a.s. Tie, ktoré sa im nepodarilo prečistiť, skúsia ešte našim pretlakovým vozom. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2013 

 

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

 

Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7 : Záverečný účet mesta Strážske za rok 2013  

  

Písomný materiál - Správu audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej 

účtovnej závierky, spracovanej účtovnou jednotkou Mesto Strážske so sídlom v Strážskom 

k 31.12.2013 a List audítora zastupiteľstvu mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej 

závierky zostavenej účtovnou jednotkou – Mesto Strážske za účtovné obdobie končiace 

31.12.2013 mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu mal 

primátor. 

MsZ zobralo na vedomie Správu audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej 

účtovnej závierky, spracovanej účtovnou jednotkou Mesto Strážske so sídlom v Strážskom 

k 31.12.2013 a List audítora zastupiteľstvu mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej 

závierky zostavenej účtovnou jednotkou – Mesto Strážske za účtovné obdobie končiace 

31.12.2013. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok 

2013   

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

komentár a doporučil hospodárenie mesta Strážske za rok 2013 schváliť bez výhrad. 
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Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok 

2013 zobralo MsZ na vedomie. 

Ing. Cacara, predseda finančnej komisie – komisia doporučuje Záverečný účet mesta Strážske 

za rok 2013 schváliť. 

 

MsZ schvaľuje :  

Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2013 bez výhrad. 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

Usporiadanie schodku   rozpočtu mesta  vo výške 167 771,82 € - schodok rozpočtu sa vykryje 

nasledovne: 

Finančnými prostriedkami z rezervného  fondu vo výške 167 771,82 €. 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

Zostatok finančných operácií vo výške 251 350,48 € a usporiadanie zostatku finančných 

operácií nasledovne: 

a) úhrada schodku vo výške  167 771,82 € 

b) v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  sa na účely 

tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky. Mesto tieto 

prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií takto : 

nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené : 

- účelovo určené prostriedky / vzdelávacie poukazy a doprava žiakov ZŠ/ -  281,05 € 

- účelovo určené prostriedky / CVČ/-1 587,40 

- účelovo určené prostriedky nájom z bytov a s tým spojene služby  U3 - 7 579,00 € 

- účelovo určené prostriedky nájom z bytov a s tým spojene služby Laborecká – 5000,00 €   

Spolu: 14447,45€  

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške   69 131,21 € bude rozdelený do 

fondov nasledovne:  

- do rezervného  fondu sa pridelí    68 131,21 € 

- do sociálneho fondu sa pridelí    1 000,00 € 
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Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

Hospodárenie príspevkovej organizácie 

a) Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie z hlavnej činnosti 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške: 

- krytie kapitálových výdavkov MsPS v roku  2014  24 373,40 € 

- krytie bežných výdavkov MsPS    16 834,92 € 

Zúčtovanie kladného HV počas účtov. obdobia  na úhradu straty min. rokov 

- zúčtovanie kladného  výsledku hospodárenia  Mestského podniku služieb za účtovné 

obdobie 2013 zisk vo výške  41 390,39 € na  ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v 

schvaľovacom konaní a v prospech  účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období. 

b) Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie z podnikateľskej  činnosti 

Zostatok finančných zdrojov vo výške : 

- tvorba  fondu rezerv vo výške   1 656,83 € 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 8 : Návrh VZN č../2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

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

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na to, že v tomto materiáli nemajú byť uvedené 

konkrétne mená kontaktných osôb, ale iba ich funkčné zaradenie podľa poslaneckých 

obvodov. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd so zmenou : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 
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K bodu č. 9 : Návrh VZN č../2014 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok  

príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že došlo k ďalšej 

novelizácii zákonov ohľadom trhových miest, preto sa na dnešnom zasadnutí MsZ nebude 

schvaľovať. 

MsZ zobralo na vedomie Návrh VZN č../2014 o trhových miestach na území mesta, trhový 

poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska. 

 

K bodu č. 10 : Komisie mestského zastupiteľstva 

 

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

okrem iného zdôraznil zmenu v tomto materiáli v zmysle zmeny Zákona č. 122/2013 

z minulého roka. 

 

Hlasovanie za schválenie materiálu  „ Komisie mestského zastupiteľstva “ : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 11: Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2013  

  

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

 

P. Šuľak poukázal na nutnosť súčinnosti všetkých zložiek mesta pri riešení problémov ako je 

napr. požívanie alkoholických nápojov mladistvých v určitých lokalitách mesta, dokonca aj 

na detskom ihrisku, pričom tieto priestory sú pri tom poškodzované a znečisťované. 

MUDr. Jurečková, PhD. požadovala vysvetlenie ohľadom kamerového systému, o ktorom je 

v správe zmienka, že kvalita súčasných kamier je nedostačujúca v prípade tmy. 

P. Roman, náčelník MsP vysvetlil nedostatky terajšieho kamerového systému s tým, že svoj 

návrh na zlepšenie systému uviedol v tejto správe. 

Primátor informoval, že kamery, ktoré sa kúpili nie sú síce špičkové, ale nie sú ani podradné 

a súhlasí s tým, aby sa táto technika vylepšila. 

PhDr. Bušaničová poukázala na zlepšenie situácie ohľadom voľného pohybu túlavých psov. 

Ing. Dvorščák odporučil, aby bol zákaz zdržiavania v priestoroch detského ihriska od 22.00 

hod. – 06.00 hod., pretože detské ihrisko patrí deťom. 

 

Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2013 MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 12 : Návrh PPP projektu v cestnej infraštruktúre v Strážskom 

 

Materiál vo forme DVD mali poslanci k dispozícii doma.  

Primátor informoval o návrhu PPP projektu od EUROVIA SK, a.s. k rekonštrukcii chodníkov 

a miestnych komunikácii v meste. Pokiaľ s týmto návrhom súhlasíme, je nutné schváliť 

zámer na jeho realizáciu.  

MUDr. Jurečková, PhD. doporučila tento zámer schváliť, pretože chodníky a mestské 

komunikácie sú vo veľmi zlom stave. 

Ing. Venglarčíková, predsedníčka Komisie výstavby a ÚP - komisia doporučuje schváliť 

tento projekt na základe stanovených parametrov pre mesto (mesačná splátka 3 500,00 €, 

doba splácania 7 rokov, doba realizácie prác podľa možného nákladu 294 000 € je cca pol 

roka). 

PhDr. Bušaničová doporučila, aby niektoré chodníky neboli asfaltové, ale aby na ich opravu 

bola použitá dlažba, bola by to výhoda aj pri prípadných opravách chodníkov. 

 

MsZ súhlasí : 

Realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve  mesta Strážske 

formou PPP projektu : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole použitia 

a zúčtovania vybranej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

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

a zúčtovania vybranej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013. 

 

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

poskytnutých preddavkov na MsÚ 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Ing. Venglarčíková poukázala na to, ako je možné, že došlo k takýmto porušeniam predpisov, 

ako je bielenie údajov v účtovných dokladoch, ako je uvedené v tejto správe. 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, ako bolo možné porušovať predpisy ohľadom 
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nákupu materiálu, ktorý nebol uvedený na žiadanke a taktiež prečo bolo takéto množstvo 

alkoholu nakúpené na akcie mesta. 

Primátor vysvetlil, prečo tieto údaje boli opravené a prečo bolo nakúpené uvedené množstvo 

alkoholu na akcie mesta ako je napr. Silvester, jarmok a pod. s tým, že z jeho strany predpisy 

porušené neboli, išlo iba o spokojnosť občanov mesta. Zároveň vysvetlil, prečo bol niekedy 

nakúpený aj tovar, ktorý nebol uvedený na žiadanke na preddavok na nákup.  

Ing. Lecáková, vedúca ekonom. oddelenia doplnila jeho vysvetlenie o tom, že neboli 

porušené konkrétne účtovné operácie. Zároveň priznala niektoré nedostatky s tým, že sa 

prijali opatrenia, aby sa už neopakovali. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór znovu upozornil na konkrétne prípady, kde došlo k porušeniam 

právnych noriem a vnútorných predpisov. 

Primátor zaujal stanovisko k týmto nedostatkom s tým, že boli prijaté opatrenia, aby k nim 

znovu nedochádzalo. Každá kontrola zároveň slúži aj k tomu, aby skvalitnila činnosť 

zamestnancov MsÚ. 

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

poskytnutých preddavkov na MsÚ. 

 

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

evidencie áut v MsPS 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

  

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

evidencie áut v MsPS. 

 

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

inventarizácie cenín a finančných prostriedkov v hotovosti v Centre voľného času 

   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie cenín 

a finančných prostriedkov v hotovosti v Centre voľného času MsZ zobralo na vedomie. 

   

K bodu č. 17 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

P. Bočková predložila návrh VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov, 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. Toto VZN ruší platnosť 
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VZN č. 1/2012 z roku 2012 o chove a držaní zvierat, ktoré nie je v súlade s legislatívou, 

vzhľadom k tomu, že žiaden legislatívny predpis neumožňuje mestu zakázať alebo obmedziť 

chov zvierat na svojom území.  

Komisia doporučuje predložený návrh VZN zmeniť takto:  

§ 5  Zákaz vstupu so psom, ods. 1 doplniť o zákaz vstupu so psom do mestského parku a v § 

4 – nedovoliť voľný pohyb psa na vymedzenej časti priestoru v mestskom parku, 

s odôvodnením, že park je oddychová zóna pre občanov mesta a voľne pohybujúci sa pes do 

tejto zóny nepatrí. 

PhDr. Bušaničová neodporučila schváliť doplnenie § 5 – nedovoliť vstup so psom do 

mestského parku. 

Ing. Marko – som proti, park je verejné miesto, kde chodia občania na prechádzky s malými 

psami a pre voľný pohyb psov máme vymedzené 3 miesta, to znamená, že v parku je aj tak 

voľný pohyb psov zakázaný. 

P. Bočková vysvetlila dôvod, prečo bol tento návrh zmeny predložený v nadväznosti na 

platné zákony. 

Primátor doporučil, aby sa tento návrh zmeny VZN neschvaľoval dnes, ale  na najbližšom 

zasadnutí MsZ po dôkladnom prejednaní s právnikmi. 

V rôznom komisia prerokovala a doporučuje MsZ schváliť návrh poslanca p. Šuľáka na 

udelenie Ceny Mesta Strážske pre Ing. Ladislava Búciho - pri príležitosti významného 

životného jubilea – 80 rokov, ktorý sa významným spôsobom pričinil o rozvoj mesta 

v oblasti ochrany životného prostredia. 

Ing. Ladislav Búci sa narodil 22. 6.1934 v Dolnej Ždani v okrese Žiar nad Hronom. Do nášho 

mesta sa prisťahoval v roku 1968 ako zamestnanec podniku Chemko Strážske, kde pôsobil 

v rôznych funkciách až do odchodu do dôchodku. Intenzívne sa venoval oblasti ochrany 

životného prostredia nielen v podniku, ale aj v meste. Už ako dôchodca vykonával funkciu 

hlavného kontrolóra na mestskom úrade (v rokoch 1997 až 2003) a výrazne prispel 

k skvalitneniu práce mestského úradu. Je to človek vysokých morálnych a odborných kvalít, 

ktoré pravidelne preukazuje aj ako člen komisie životného prostredia, v ktorej pracuje od 

roku 1990, teda už 24 rokov. 

Hlasovanie za schválenie udelenia ceny mesta Strážske pre Ing. Ladislava Búciho pri 

príležitosti významného životného jubilea – 80 rokov, ktorý sa významným spôsobom pričinil 

o rozvoj mesta v oblasti ochrany životného prostredia : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 
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Zápis zo zasadnutia Komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Športová komisia – informoval Mgr. Hajdučko 

 

Slovenský hortingový zväz MMA (ďalej len SHZ)  doložil k žiadosti o dotáciu chýbajúce 

dokumenty – Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla a Stanovy Slovenského 

hortingového zväzu – MMA. Na zasadnutie komisie bol prizvaný Mgr. Ivan Sirko, štatutár 

SHZ, ktorý predstavil činnosť spomínaného zväzu. Členovia komisie po diskusii s  

Mgr. Sirkom navrhujú pre SHZ dotáciu vo výške 400 €. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Slovenský hortingový zväz MMA vo výške 400 € 

v súlade s VZN č. 5/2010 : 

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

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

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

 

Občianske združenie kolkárov podalo žiadosť o dotáciu na jednorazovú akciu Medzinárodný 

kolkársky turnaj žien a mužov vo Veľkom Šariši. Členovia komisie navrhujú schváliť dotáciu 

v požadovanej výške  500 €. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Občianske združenie kolkárov vo výške 500 € v súlade 

s VZN č. 5/2010 : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

 

Peter Tomko – Red Dragon podal žiadosť o dotáciu vo výške 3 000 € pri príležitosti 

10.výročia Red Dragon, ktorého sa zúčastní Steven Segal 22.06.2014. Komisia poukázala na 

absentovanie verejnoprospešného účelu. Klubom, ktoré pôsobia v meste dlhé roky sa kráti 

rozpočet a teraz ideme prispieť na akcie, ktoré nemajú verejnoprospešný účel. Komisia ďalej 

poznamenala, že ide o živnostníka. Na druhej strane je to určitá reklama pre mesto. 

V súvislosti s touto akciou sa píše, aj sa bude písať, o meste Strážske. Členovia komisie 

navrhujú schváliť dotáciu pre Petra Tomka - Red Dragon vo výške 500 €. 
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MUDr. Jurečková, PhD. doporučila žiadosť schváliť v požadovanej výške 3 000 € vzhľadom 

k tomu, že sa jedná o mimoriadnu akciu tohto druhu. 

Ing. Venglarčíková doporučila túto žiadosť schváliť, pretože v tomto klube sú vychovávaní 

mladí ľudia nielen k fyzickej zdatnosti, ale aj v oblasti mravnej výchovy. 

Ing. Cacara doporučil žiadosť schváliť, pretože tento klub funguje už 10 rokov a doteraz 

nepožadoval od mesta žiadnu dotáciu na svoju činnosť. 

Mgr. Hajdučko, zástupca predsedu športovej komisie informoval o stanovisku športovej 

komisie k tejto žiadosti, ktorá doporučila schváliť dotáciu 500 €. 

Ing. Marko upozornil, že sa jedná predovšetkým o komerčnú akciu, na ktorej sa obyvatelia 

mesta zúčastnia iba v minimálnom počte, vzhľadom k vysokému vstupnému a kapacitnému 

obmedzeniu. Peter Tomko je FO, podnikateľ a prevádzkovanie tréningového centra Red 

Dragon je jednou z jeho podnikateľských aktivít. Nevidí v tejto akcii verejný záujem, resp. 

verejnoprospešný účel. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Petra Tomka - Red Dragon vo výške 500 € v súlade 

s VZN č. 5/2010 pri príležitosti 10. výročia ich vzniku : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Zdržal sa : Martin Šuľak, Proti : Danka 

Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová,  

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková  

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Petra Tomka - Red Dragon vo výške 3 000 € v súlade 

s VZN č. 5/2010 pri príležitosti 10. výročia ich vzniku : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

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

 

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

 

P. Ihnát Eduárd žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na nevyhnutné 

ošatenie. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v súčasnej dobe je bez príjmu, nakoľko sa len 

nedávno vrátil z výkonu trestu. Práve z tohto dôvodu žiada o poskytnutie soc. výpomoci. 

U žiadateľa neevidujeme dlh na TKO. Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50,- Eur. 
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Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Ihnáta Eduarda vo výške 50 € : 

Za : Danka Baánová, 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. Viera Venglarčíková 

Zápis zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na 

sekretariáte primátora mesta. 

 

Redakčná rada – informovala  PhDr. Bušaničová   

 

Vydanie ďalšieho čísla novín Naše mesto je naplánované v mesiaci jún 2014.  

 

 Finančná komisia – informoval Ing. Cacara 

 

Návrh Mestského podniku služieb mesta Strážske na odpredaj prebytočného majetku 

vysokozdvižnej plošiny Avia MP 13 pre firmu Daniel Nutár - DANEX, Soľ č. 290.  Komisia 

sa oboznámila s predloženým návrhom  a odporúča MsZ  odpredaj plošiny za cenu 1 500 €  

schváliť.  

Hlasovanie za schválenie odpredaja prebytočného majetku MsPS vysokozdvižnej plošiny  - 

Avia MP 13 pre firmu Daniel Nutár - DANEX, Soľ č. 290 za cenu 1 500 € : 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomný : Ing. Jozef Dvorščák 

 

Žiadosť p. Remziho Camberovitcha o odkúpenie pozemku  resp.  prenájom pri zmrzline  vo 

výmere cca 87 m² na rozšírenie prevádzky predajne zmrzliny. Komisia doporučuje odpredaj 

pozemku za cenu 20 €/m², z dôvodu rozšírenia prevádzky predajne zmrzliny. Jedná sa 

o pozemok, na ktorom sú podzemné inžinierske siete vody a kanalizácie pre objekt zmrzliny. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doporučil tento odpredaj v zmysle platných predpisov. 

Hlasovanie za schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku parcela číslo 116/1 o výmere 

cca 87 m2 pre Remzi Camberovitch za účelom  rozšírenia prevádzky zmrzliny ( drevený 

prístrešok ) po vyhotovení geometrického plánu v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR 

č.138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 20 €/m² 

a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra a vypracovaním 

geometrického plánu : 
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Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, 

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Komisia doporučuje schváliť dotácie pre spoločenské organizácie nasledovne : 

 

Hlasovanie za schválenie dotácií pre spoločenské organizácie : 

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske     900 € 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske  1 900 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske      300 € 

ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami    200 € 

Miestny spolok Slovenský červený kríž     300 €    

 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

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

primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Žiadosť LEMON MARKET s.r.o. Humenné o odkúpenie pozemku p. č. 2085/9 a 194/11 

o výmere 3 269 m2, z dôvodu výstavby predajne potravín podľa prílohy č.2 –  tieto pozemky 

sú v rámci územného plánu mesta určené na „ zmiešané územie výroby a vybavenosti “.  

Komisia doporučuje odpredať pozemok s parkoviskom p. č. 2085/9 o výmere 2917 m2 za 

podmienok na základe vypracovaného znaleckého posudku. Prístupová cesta bude riešená 

napojením z hlavnej cesty I/74, odbočením a napojením križovatkou oproti ulice Okružnej, 

odpredaj bude možný až po realizácii stavby a jej kolaudácii. 
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Hlasovanie za schválenie zámeru na realizáciu marketu na pozemku parcela číslo 2085/9 

o výmere 2917 m2: 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Komisia bola informovaná o  verejnom obstarávaní na rekonštrukciu miestnych komunikácii, 

chodník a parkovisko pred Gréckokatolíckou cirkvou a parkoviska pred zdravotným 

strediskom podľa projektovej dokumentácie – pozemok pred zdravotným strediskom je aj vo 

vlastníctve OZS, s.r.o. Strážske - k výstavbe je potrebný súhlas OZS, s.r.o., s tým, že po 

realizácií parkoviska a jeho zameraní dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu alebo 

podielovú časť nákladov uhradí OZS, s.r.o. Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie kúpy časti pozemku parc. č.1150/2 od Pravoslávnej cirkevnej obce 

pre rozšírenie parkoviska pred Gréckokatolíckou cirkvou po vyhotovení geometrického plánu 

za cenu podľa znaleckého posudku : 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Komisia bola informovaná o predložení a stanovení ceny za predaj trafostaníc a podzemných 

el. káblových vedení pre VSD, a.s. – komisia doporučuje schváliť.  

Primátor vysvetlil záležitosti ohľadom týchto trafostaníc, ktoré boli doteraz vykonané. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja trafostanice súpisné číslo 230 na parcele C KN  číslo 

115 a parcelu číslo C KN 115, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 45 m² a trafostanice 

súpisné číslo 284 na parcele C KN číslo 438/3 a parcelu číslo C KN 438/3, zastavané plochy 

a nádvoria, vo výmere 45 m² v katastrálnom území Strážske zapísané na LV číslo 1236 za 

cenu 22 700,00 € podľa znaleckého posudku číslo 96/2013  vypracovaného Ing. Pavlom 

Daňkom, Adlerova 12, Košice, znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvia: Pozemné 

stavby, Odhad hodnoty nehnuteľnosti, odpredaj VN kábelový zemný prepoj TS0454-0005 

MTR 5/029 na VN vzdušné vedenie č. 267, VN kábelový zemný prepoj medzi TS0454-0005 

MTR 5/029 a TS0454-0006 MTR 6/030, rozvodňa VN a rozvádzač NN – murovaná 

transformačná stanica TS0454-0005 MTR 5/029 Strážske CO 1, transformátor, rozvodňa VN 
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a rozvádzač NN – murovaná transformačná stanica TS0454-0006 MTR 6/029 Strážske CO 2 

za cenu 30 401,00 € podľa znaleckého posudku číslo 198/2013 vypracovaného Ing. Michalom 

Hricom, Sekčovská 13369/1A, Prešov, znalcom pre odbor Elektrotechnika a odvetvie 

Elektroenergetické stroje a zariadenia, Elektronika, Riadiaca technika, výpočtová technika 

(hardware), Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, pre 

Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti do katastra hradí kupujúci. Prevod je v súlade s § 9a  ods. 8 písm. b Zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení : 

 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

P. Lenka Gažová, Československej armády 694, Stakčín žiada o prenájom nebytových 

priestorov v OD Laborec o výmere 39 m2, miestnosť č. 5 za účelom zriadenia predajne 

lacného tovaru (second hand) od 01.06.2014 - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v OD Laborec, miestnosť č. 5 na 

poschodí o výmere 39 m² pre Lenku Gažovú, Čs. armády 694, Stakčín za účelom zriadenia 

lacného tovaru ( second hand ) od 01.06.2014 : 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

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

primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Komisia doporučuje predĺženia nájomných zmlúv. U nájomníkov neevidujeme dlh na TKO. 

 



- 19 - 

Hlasovanie za schválenie predĺženia nájomnej zmluvy : 

Obytný dom U-3 : 

MENO A PRIEZVISKO          ČÍSLO BYTU         NA DOBU 

Pavol MIKOLAJ                         U-3/B/2                    do 31.12.2014 

Peter KOSŤ                                 U-3/B/5                    do 31.12.2014 

Anna MAZÚROVÁ                    U-3/C/2                    do 31.12.2014 

Silvia SMARŽIKOVÁ                U-3/C/6                    do 31.12.2014 

Milan DUBOVSKÝ                    U-3/A/3                    do 31.12.2014 

 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, 

Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Magdaléna Juhásová 

 

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

 

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

 

MUDr. Jurečková, PhD. – poďakovanie Mgr. Art. Králikovi, riaditeľovi ZUŠ za čiastočné 

vymaľovanie stien na autobusovej stanici ,dúfam, že to bude pokračovať ďalej. 

- v prípade poplachu úniku čpavku má mesto nejaký únikový plán, sú k dispozícii masky ? 

- na ul. Pod hradom od 21,30 hod nesvieti verejné osvetlenie. 

Primátor – v prípade poplachu sú vypracované smernice, masky a filtre sú kontrolované, 

máme ich k dispozícii podľa potreby. 

Na ul. Pod hradom je porucha na kábli, pracuje sa na odstránení tejto poruchy. 

 

PhDr. Bušaničová – na ul. Kollárovej je veľká nerovnosť na ceste po oprave kanalizácie, je 

potrebné umiestniť upozornenie na túto skutočnosť, aby nedošlo k nehode. 

P. Šuľak – zajtra tam bude zábrana, aby nedošlo k úrazu. 

PhDr. Bušaničová – je potrebné odstrániť vraky áut v meste. 

Primátor – MsP to preverí. 

 

Mgr. Lacová – je možné zapínať verejné osvetlenie aj počas nočných hodín ? 

Primátor – prehodnotíme to. 

Mgr. Lacová – na ubytovni Chemik sú okná v dezolátnom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

Mgr. Hajdučko – všetci nájomníci, resp. vlastníci boli na to písomne upozornení. 

 

P. Knap – aká je situácia pri fotopascách, sú zistené priestupky a či boli uplatnené sankcie. 
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- odstrániť nedostatky pri kanalizačnej sieti na ul. Krivošťanská. 

-je možné zapínať verejné osvetlenie počas nočných hodín aspoň na prechode pre chodcov ? 

Ing. Fedorko – nie je to technicky možné v prípade vypnutia verejného osvetlenia. 

- je možná oprava strechy na objekte Brodway a požiarnej zbrojnice ? 

 

Primátor informoval o postupe pri odstraňovaní nedostatkov pri kanalizačnej sieti na ul. 

Krivošťanská, trasa bola dvakrát vyčistená od kameňov, ktoré nahádzali obyvatelia tejto časti 

mesta, v najbližšej dobe bude vykonané odskúšanie trasy. 

Je určený harmonogram ohľadom opráv striech, najprv by sa mala dať do poriadku strecha na 

objekte „ Brodway “ a potom nasleduje požiarna zbrojnica. 

P. Knap – obyvatelia mesta sa trvale sťažujú na prach z Minioceliarne, navrhujem urobiť 

poslanecký prieskum v objekte SSM, aby sme mohli posúdiť vplyv prašnosti z tejto lokality. 

Taktiež navrhujem urobiť merania nie na terajšej stanici, ktorá je v centre mesta, ale na 

uliciach, kde je tento vplyv prašnosti najvyšší.  

Primátor – každý poslanec má právo vykonať kontrolu v zariadeniach, ktoré sú na území 

mesta po predchádzajúcej dohode s danou firmou. 

 

P. Búciová požiadala o udelenie slova, ktoré je poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna 

Juhásová 

P. Búciová vo svojom vystúpení požiadala o revíziu elektrického zariadenia v mestskej 

kolkárni vzhľadom k tomu, že sú problémy pri prevádzkovaní kolkárne. 

Primátor – bude to zabezpečené v rámci údržby našimi pracovníkmi. 

 

Primátor - Ing. Vaľko sa vzdal mandátu poslanca MsZ, je potrebné schváliť nových 

predsedov komisií, preto navrhujem za predsedu Športovej komisie Mgr. Hajdučka a za 

predsedu Komisie legislatívy a ochrany verejného poriadku Ing. Cacaru. 

 

MsZ odvoláva : 

Predsedu Športovej komisie a Legislatívnej a ochrany verejného poriadku Ing. Ľubomíra 

Vaľka : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara,  

Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna 

Juhásová 
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MsZ volí : 

Predsedov komisií : 

Športová komisia – Mgr. Kamil Hajdučko 

Legislatívna a ochrany verejného poriadku – Ing. Dušan Cacara 

 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Primátor – je potrebné schváliť úlohu pre vedúcu ekonomického oddelenia a úlohu pre MsPS 

nasledovne : 

 

MsZ ukladá : 

Zúčtovať záporný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 116 694,43 € na 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období : 

T : do 31.12.2014     Z : MsÚ 

Hlasovanie :  

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Zúčtovať kladný hospodársky výsledok počas účtovného obdobia  na úhradu straty minulých 

rokov Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia  Mestského podniku služieb za účtovné 

obdobie 2013 zisk vo výške  41 390,39 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v 

schvaľovacom konaní a v prospech  účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období : 

T : do 31.12.2014     Z : MsPS 

Hlasovanie :  

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

Primátor navrhol schváliť úlohu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaže na odpredaj pozemku za 

účelom výstavby marketu. 
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Hlasovanie za schválenie úlohy vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku 

s parkoviskom parcela číslo 2085/9 o výmere 2917 m2 za účelom výstavby marketu : 

T :  do 30.06.2014      Z : MsÚ 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 0 7 / 2 0 1 4 

 

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   Mgr. Eva Lacová  


