
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 26. júna 2014 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko  

 

Návrhová komisia: Ing. Jozef Dvorščák, PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap  

Hlasovanie: 

 Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová,  Magdaléna Juhásová,  

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

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

Dvorščák, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

  

Overovatelia:  Ing. Jozef Dvorščák, PhDr. Liduška Bušaničová  

Hlasovanie: 

 Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová,  Magdaléna Juhásová,  

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

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

Dvorščák, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

  

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.    Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre funkčné obdobie 2014 - 2018 

7.    Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2014 - 2018 

8.    Návrh VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov 

9.    Návrh zmeny rozpočtu č. 1/2014 pre MsPS mesta Strážske 

10.  Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

11.  Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4  

12.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2014  

13.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2014 

14.  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2015 - 2017 

15.  Informácia o platení dane za psa za rok 2014 

16.  Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2013 

17.  PPP projekt v cestnej infraštruktúre v Strážskom 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných výdavkov v MŠ 

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

       v MsPS  

20.  Informácie zo zasadnutí komisií 

21.  Interpelácie poslancov 

22.  Diskusia – Rôzne 

23.  Udelenie ceny mesta Strážske pre Ing. Ladislava Búciho 

24.  Záver         

                                          
Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z uznesenia č. 207/2014 zo dňa 22.05.2014 : 
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Hlavnému kontrolórovi mesta Strážske preveriť postupy Domsprávu  s.r.o. Michalovce 

v súlade s mandátnou zmluvou. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval o splnení úlohy písomnou formou, ktorú mali 

poslanci k dispozícii doma. Vo svojom komentári uviedol dôvod uloženia tejto úlohy ako aj 

nasledovné :  

V doplnku z r. 2004 je o. i. uvedené: „Správca sa zaväzuje odvádzať na účet mesta alikvotnú 

časť mesačného predpisu nájomného rovnajúcu sa dohodnutej splátke investičného úveru 

vždy k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, a to len zo skutočne prijatých finančných 

prostriedkov za nájom bytov v obytnom dome na ul. Obchodnej č. 440/U 3    v Strážskom. V 

prípade čiastočnej úhrady nájomného zo strany nájomcov budú v prvom rade uspokojené 

pohľadávky za dodávku médií a služieb súvisiacich so správou bytov“. Podľa tejto 

formulácie je nájomné chápané ako súhrn klasického nájmu a zálohových platieb za média 

a služby súvisiace so správou bytov. 

Vzhľadom na uvedené Domspráv, s.r.o. podľa môjho názoru postupuje v súlade s mandátnou 

zmluvou. 

Ing. Dvorščák požadoval informáciu od prítomného Ing. Horňáka, riaditeľa Domsprávu s.r.o. 

o stave neplatenia nájomníkov obytného domu U3 za médiá a energie za predchádzajúce 

obdobie. 

Ing. Horňák vysvetlil spôsob úhrady nákladov za médiá a energie s tým, že boli použité aj 

finančné prostriedky, ktoré boli nájomníkmi vyplatené ako nájom. Celkový dlh k 31.12.2013 

bol 1956 €. 

Ing. Dvorščák požadoval informáciu koľkokrát bola odvedená alikvotná časť mesačného 

predpisu nájomného rovnajúca sa dohodnutej splátke investičného úveru vždy k poslednému 

dňu nasledujúceho mesiaca zo skutočne prijatých prostriedkov za nájom bytov.   

PhDr. Bušaničová poukázala na to, že keď sa hlavný kontrolór vyjadril, že podľa jeho názoru 

postupuje Domspráv v súlade s mandátnou zmluvou, nie je potrebné sa touto záležitosťou 

ďalej zaoberať. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia sa podrobne snažila vysvetliť spôsob 

prevodu finančných prostriedkov od nájomníkov na účet mesta. 

Ing. Dvorščák nesúhlasil s vyjadrením Ing. Lecákovej, pretože sa konkrétne na jeho otázku 

o poukázaní finančných prostriedkov od Domsprávu na účet mesta vyjadrila, že okrem 

jedného prípadu neboli poukázané žiadne finančné prostriedky. Zároveň poznamenal, že keď 

je toto všetko v poriadku, tak sa už on k tomu  viac nebude vyjadrovať. 
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Informuje primátor :  

MsZ dňa 22.05.2014 prerokovalo žiadosť Lemon Market s.r.o., Mierová 34, 066 01 

Humenné na odkúpenie pozemku p. č. 2085/9 a zámer vybudovať moderný potravinársky 

market. Poslanecký zbor zámer jednoznačne schválil z dôvodu potreby rozšíriť ponúkaný 

sortiment aj do iných častí mesta, ako aj rozšíriť sortiment a zvýšiť kvalitu ponúkaného 

tovaru so zameraním na predaj domácich výrobkov hlavne zeleniny, mäsa a mäsových 

výrobkov, mliečnych, pekárenských produktov. 

Pretože navrhovaný potravinový market je v súlade so smerným územným plánom mesta 

a mesto má záujem na realizáciu projektu v čo najkratšom čase, preto navrhujeme, aby 

pozemok p. č. 2085/9 a vonkajšie úpravy spevnenej plochy na p. č. 2085/9 o výmere 2917 m² 

v katastrálnom území Strážske bol prenajatý a po kolaudácii stavby marketu odpredaný ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) a ods. 9 Zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 

MsZ schvaľuje : 

Zverejniť zámer prenajať za cenu 3,31 €/m2 a následne odpredať pozemok č. 2085/9 a 

spevnenej plochy o výmere na p. č. 2085/9 o výmere 2917 m² v k. ú. Strážske ako prípad  

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e ) a ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. 

v platnom znení pre firmu Lemon Market s.r.o., Mierová 34, 066 01 Humenné za cenu určenú 

znaleckým posudkom č. 65/2014 vo výške 22 500 € : 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

MsZ ruší : 

Bod D/4 Uznesenia č. 207/2014 zo dňa 22.05.2014 ( Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na 

predaj pozemku s parkoviskom parc. č. 2085/9 o výmere 2917 m² za účelom výstavby  

marketu ). 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

 

Úloha z uznesenia č. 207/2014 zo dňa 22.05.2014 : Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na 

odpredaj nehnuteľnosti objektu Kolkáreň. 
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Ing. Dvorščák, predseda výberovej komisie informoval, že do tejto obchodno verejnej súťaže 

nebola do stanoveného termínu doručená žiadna ponuka. 

Primátor zhodnotil situáciu s týmto objektom a poukázal na viaceré možnosti jeho ďalšieho 

prevádzkovania. 

P. Knap – navrhujem dať tento objekt do správy MsPS hoci aj bez bufetu. 

Ing. Venglarčíková – súhlasím s týmto návrhom. 

P. Šuľak ubezpečil, že tak ako doteraz, tak aj do konečného rozhodnutia bude MsPS toto 

športové zariadenie spravovať k spokojnosti kolkárov. 

PhDr. Bušaničová poukázala na to, že tento objekt je vo veľmi zlom stave a preto je potrebné 

poukázať pre MsPS finančné prostriedky na zlepšenie tohto stavu. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS pripomenul, že je potrebné dať do poriadku elektronické 

zariadenie, ale nezabudnúť aj na vykurovanie, ktoré tiež nezodpovedá potrebám. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poznamenal, že pre udržiavanie športových zariadení je možné 

zriadiť osobitný fond údržby športových zariadení. 

 

MsZ schvaľuje : 

Odovzdanie objektu Kolkáreň do správy MsPS : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. 

Dana Jurečková, PhD., Proti : Martin Šuľak, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienka PhDr. Bušaničovej   – je potrebné odstrániť vraky áut v meste. 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že v meste boli zistené 3 vraky áut,  2 vraky už boli 

odstránené, 1 vrak sa ešte nachádza pri Chemiku. 

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

Primátor – verejné osvetlenie vypíname v nočných hodinách nie preto, že mesto nemá na to 

finančné prostriedky, ale po rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré bolo dotované je nutné 

vykázať úsporu elektrickej energie, aby sme nemuseli vrátiť finančné prostriedky. 

Pripomienky p. Knapa – aká je situácia pri fotopascách, sú zistené priestupky a či boli 

uplatnené sankcie. 
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P. Roman, náčelník MsP – neboli zistené žiadne priestupky a tým ani žiadne sankcie. 

P. Šuľak nesúhlasil s vyjadrením p. Romana, pretože, keď pracovníci MsPS zistili priestupky, 

nebolo možné sa dovolať mestských policajtov, aby uplatnili sankcie. 

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

Primátor – je to možné, keď na to budú finančné prostriedky. 

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

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

Primátor – nejedná sa o revíziu elektrického zariadenia, ale o jeho opravu. Máme predbežne 

dohodnutú opravu s firmou, ktorá je schopná to dať do poriadku.  

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre funkčné obdobie 2014 - 

2018 

  

Úvodný komentár mal primátor, ktorý zdôvodnil navrhovaný spôsob jedného volebného 

obvodu. V súvislosti s tým vysvetlil, prečo mestská časť Krivošťany nemôže mať samostatný 

volebný obvod, je to pre nízky počet obyvateľov v tejto časti. 

 

MsZ určuje : 

Jeden volebný obvod pre voľby do samosprávy mesta Strážske pre volebné obdobie 2014 – 

2018 : 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Proti : Martin Šuľak, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Primátor informoval, že pre počet obyvateľov aký je v našom meste je možné schváliť od 9 – 

11 poslancov. Preto navrhol hlasovať postupne : 

 

Hlasovanie za 9 poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018 : 

Za : 0, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Hlasovanie za 10 poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018 : 

Za : 0, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

MsZ určuje :  

11 poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018 : 



- 7 - 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 7 : Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2014 - 

2018 

  

Primátor informoval, že je potrebné v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

prejednať rozsah výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2014 – 2018. 

  

MsZ určuje : 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i ) v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora  

mesta Strážske – pracovný úväzok 1,0 na celé funkčné obdobie 2014 – 2018. 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 8 : Návrh VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov 

 

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

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 9 : Návrh zmeny rozpočtu č. 1/2014 pre MsPS mesta Strážske 

 

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

primátor. 

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 pre MsPS mesta 

Strážske : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 47 004,53 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu uvedených 
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v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 644 674,53 €. 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 10 : Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením  

č. 1/2014  

 

Úvodné slovo k tomuto materiálu mal primátor a podrobné zdôvodnenie zmeny rozpočtu 

vykonala Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia.   

Ing. Marko, hlavný kontrolór vytkol Ing. Lecákovej neskoré predloženiu materiálu 

poslancom, pretože takéto dôležité veci ako je zmena rozpočtu je potrebné, aby poslanci mali 

s predstihom, nie až na zasadnutí MsZ. 

Ing. Lecáková toto upozornenie rešpektovala, avšak v tomto prípade zlyhala jej výpočtová 

technika. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2014 : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 109 362,41 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 2 983 018,41 € 

 

Príjmy : 

Bežný rozpočet     2 783 209,96 € 

Kapitálový rozpočet          64 940,00 € 

Finančné operácie       134 868,45 € 

Rozpočet mesta     2 983 018,41 € 

 

Výdavky : 

Bežný rozpočet    2 698 019,41 € 

Kapitálový rozpočet       197 940,00 € 

Finančné operácie         87 059,00 € 

Rozpočet mesta     2 983 018,41 € 
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Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 11: Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4  

 

Primátor informoval, že v zmysle vyššie uvedeného zákona je nutné, aby bol plat primátora 

raz ročne prerokovaný so zápisom v zápisnici zo zasadnutia MsZ. 

PhDr. Bušaničová informovala o spôsobe výpočtu platu primátora v zmysle zákona s tým, že 

nie je navrhovaná žiadna zmena platu primátora. Jedná sa iba o zvýšenie v zmysle 

valorizácie. 

  

MsZ prerokovalo : 

V zmysle § 4 ods. 4 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest plat primátora mesta. 

 

MsZ určuje : 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i ) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov mesačný plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov vo výške 2,17 násobku priemernej mzdy  v národnom 

hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za rok 2013 ( 824 € ) a jeho zvýšenie o 60% ,  

t. j.  v celkovej výške 2862 € od 1. 1. 2014. 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Zdržal sa : Magdaléna 

Juhásová, Ing. Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 12 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na II. polrok 2014   

 

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

primátor, ktorý upozornil, že môže dôjsť ešte k rôznym zmenám podľa potreby. 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2014 

zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 13 : Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 

II. polrok 2014 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. 

polrok 2014 : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

MsZ poveruje :  

Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.07. – 31.12.2014 

v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 : 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

K bodu č. 14 : Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2015 - 2017 

  

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

zdôraznil, že je potrebné už s predstihom sa týmto zaoberať bez ohľadu na to, kedy bude 

presný termín komunálnych volieb. 

 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2015 – 2017 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Informácia o platení dane za psa za rok 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

  

MsZ zobralo na vedomie Informáciu o platení dane za psa za rok 2014. 

 

K bodu č. 16 : Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2013 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v tomto materiáli 
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je prehľad nielen za rok 2013 ale už aj stav k 18.06.2014. 

Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2013 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : PPP projekt v cestnej infraštruktúre v Strážskom 

  

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

pripravila odborná komisia, ktorá fyzicky prekontrolovala všetky ulice a chodníky mesta. 

Okrem iného vysvetlil, prečo niektoré úseky nebolo možné zaradiť do rekonštrukcie – nie je 

to majetok mesta, resp. nie je dostatok finančných prostriedkov na tento účel. 

K tomuto materiálu boli vznesené výhrady zo strany niektorých poslancov. Po rozsiahlej 

diskusii, v ktorej boli zdôvodnené dôvody nezaradenia niektorých ulíc, resp. chodníkov bol 

predložený návrh na schválenie. 

Komisia sa zaoberala predpokladanými nákladmi na realizáciu MK, chodníkov a parkovísk 

v rámci PPP projektu podľa prílohy – komisia doporučuje schváliť nasledujúce úseky: 

 cesty – ul. 1. mája (48 751,31 € s DPH)  

 chodníky – ul. Fraňa Kráľa (iba jedna strana – 11 500 € s DPH), ul. Ľ. Štúra 

(11 174,36 €), ul. Jahodná (cca 12 500,00 €), ul. Kollárova ( 19 295,87 €), ul. 

Osloboditeľov od ul. Mládeže po cintorín (45 542,35 €),  ul. Mierová od AS 

po ul. Nová (116 983,50 €), ul. Mierová od kostola po ZŠ (36 057,95 €), ul. 

Pod Hradom (31 207,73 €) 

 parkoviská –  ul. Osloboditeľov vstup na cintorín (5 353,80 €), ul. Vihorlatská 

– P1 až P3 (31 330,81 €), ul. Družstevná pred MŠ (17 714,06 €) 

(celkový predpokladaný náklad 387 411,74 € s DPH,  322 843,12 € bez DPH), doba 

splácania 7 rokov, doba realizácie prác cca pol roka) 

MsZ schvaľuje : 

Realizáciu MK, chodníkov a parkovísk v rámci PPP projektu: 

 chodník – ul. Vihorlatská od ul. Mierovej po ul. Laboreckú (47 516,59 € 

s DPH)  

 chodníky – ul. Fraňa Kráľa (iba jedna strana – 10 876,84 € s DPH), ul. Ľ. 

Štúra (11 174,36 €), ul. Jahodná (13 485,70 €), ul. Kollárova ( 19 295,87 €), 

ul. Osloboditeľov od ul. Mládeže po cintorín (45 542,35 €),  ul. Mierová od 

AS po ul. Nová (116 983,50 €), ul. Mierová od kostola po ZŠ (36 057,95 €), 

ul. Pod Hradom (31 207,73 €) 
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 parkoviská –  ul. Osloboditeľov vstup na cintorín (5 353,80 €), ul. Vihorlatská 

– P1 až P3 (31 330,81 €), ul. Družstevná pred MŠ (17 714,06 €) 

(celkový predpokladaný náklad 386 539,56 € s DPH,  322 116,30 € bez DPH), doba 

splácania 7 rokov, doba realizácie prác cca pol roka). 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, MUDr. 

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

Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák, Michal Knap, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

Hajdučko 

Keďže v prípade PPP projektu sa jedná o dodávateľský investičný úver, hlavný kontrolór 

predložil k tomuto bodu rokovania písomné Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania. MsZ ho zobralo na vedomie.  

 

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

výdavkov v MŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Neboli zistené žiadne nedostatky. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných výdavkov v MŠ MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 19 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných 

pokladničných operácií v MsPS  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií 

v MsPS MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 20 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

MsPS ukončil likvidáciu BRO pri TS, celá plocha bola vyčistená. Následne bude na tomto 

mieste vytvorená plocha na regulované ukladanie BRO s informačnými tabuľami. Toto 

miesto bude trvale monitorované kamerovým systémom /fotopascami/. 

Plán zakúpiť kompostéry na kompostovanie vzniknutého BRO, zatiaľ 2 kusy, jeden bude 

k dispozícií v areáli TS, druhý sa umiestni v IBV na pozemku Mgr. Murinovej, ktorá bude 

tento kompostér využívať a tak aj motivovať ostatných obyvateľov k tejto činnosti. 
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V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť takéto kompostéry pre celú IBV. 

MsPS má za úlohu zistiť objem a cenu vhodného kompostéra na tento účel. 

Plán zrušiť zb. miesto BRO na pozemku mesta na brehu rieky Laborec, z dôvodu 

nedisciplinovanosti obyvateľov, ktorí tam opakovane umiestňujú odpad, ktorý tam nepatrí. 

Preto vzniknutý BRO v mestskej časti Krivošťany budú  povinní pôvodcovia odpadu 

dopraviť na zb. miesto k TS. Z dôvodu pokračujúcej výstavby domov navrhuje p. Šuľák 

zrušiť aj zb. miesto Za záhradami.  Vzniknutý BRO budú  povinní pôvodcovia odpadu 

dopraviť na zb. miesto k TS. Komisia berie  na vedomie a navrhuje tieto zb. miesta zrušiť.  

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

 

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

 

P. Bereš Tichomír - žiada o opätovné prehodnotenie žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej výpomoci na mimoriadne liečebné náklady. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je 

starobný dôchodca, ktorý ma vážne zdravotné problémy a tak má zvýšené výdavky na 

liečebné náklady. U žiadateľa neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50,- Eur, nakoľko k žiadosti boli doložené chýbajúce doklady a žiadosť je 

tak kompletná. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Tichomíra Bereša vo výške  

50 € : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

P. Bača Juraj - žiada o opätovné prehodnotenie žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej 

výpomoci na mimoriadne liečebné náklady a taktiež na mimoriadne výdavky na nezaopatrené 

dieťa.U žiadateľa neevidujeme dlh na TKO.  

Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50,- Eur, nakoľko k žiadosti boli doložené chýbajúce doklady a žiadosť je 

tak kompletná. 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Juraja Baču vo výške 50 € : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 
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P. Petra Borošová dňa 09.06.2014 predložila žiadosť o výnimku primátora mesta vo veci 

poskytnutia jednorazovej sociálnej výpomoci z dôvodu zvýšených mimoriadnych liečebných 

nákladov a doprovodu svojho syna Matúša Boroša na liečebný pobyt v kúpeľnom zariadení 

Kováčová. Ku žiadosti boli doložené doklady. 

Po prehodnotení podanej žiadosti primátor mesta podľa čl. 6., ods. 3, VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok schvaľuje jednorazovú sociálnu dávku vo 

výške 100 € ako čiastočnú úhradu uvedených mimoriadnych nákladov a vynakladaných 

výdavkov spojených so zvýšenou neustálou starostlivosťou o dieťa. 

 

P. Truhliková Anna žiada o opätovné prehodnotenie žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej výpomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi pre 

svoju dcéru. U žiadateľky neevidujeme dlh na TKO. 

Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50,- Eur, nakoľko k žiadosti boli doložené chýbajúce doklady a žiadosť je 

tak kompletná. 

P. Anna Truhliková dňa 19.06.2014 predložila žiadosť o výnimku primátora vo veci 

poskytnutia jednorazovej sociálnej výpomoci z dôvodu zvýšených finančných výdavkov na 

mimoriadne liečebné náklady, konkrétne na zakúpenie liekov pre svoju dcéru Simonu 

Truhlikovú, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá. Ku žiadosti boli doložené doklady. 

Po prehodnotení podanej žiadosti, primátor mesta podľa čl. 6., ods. 3, VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok,  schvaľuje jednorazovú sociálnu  dávku vo 

výške 150 €, ako čiastočnú úhradu uvedených mimoriadnych nákladov a vynakladaných 

výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok v zmysle čl. 6, ods. 3 pre Petru Borošovú vo výške 100 € a Annu Truhlikovú 

vo výške 150 €. 

MsZ ruší : 

Bod B/16 Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 06.03.2014 ( Jednorazovú sociálnu dávku pre   

p. Petru Borošovú vo výške 50 € ): 

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

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

Martin Šuľak,  Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Komisia doporučuje schváliť odpredaj pozemku p.č.116/1 podľa geometrického plánu pre 

Remzi Camberovitch, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci za cenu 20,00 €/m2 a náklady, ktoré sú spojené s 

prevodom nehnuteľnosti do katastra a vypracovaním geometrického plánu. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku p.č.116/14 o výmere 94 m2 podľa 

geometrického plánu pre Remzi Camberovitch, Kamenárska 36, Michalovce, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 

obci za cenu 20,00 €/m2 a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra : 

 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Žiadosť p. Jozefa Havrilu, Strážske o odkúpenie pozemku p.č.171 o výmere 20,0 m2 pod 

garážou na ul. Laboreckej – komisia doporučuje odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. 

b) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci za cenu na základe vypracovaného 

znaleckého posudku a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie za schválenie odpredaja pozemku p.č.171 o výmere 20 m2 , na ul. Laboreckej,  

k. ú. Strážske (pozemok pod garážou), pre Jozefa Havrilu, Okružná 485, Strážske podľa§ 9a 

ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci za cenu na základe vypracovaného 

znaleckého posudku a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti : 

 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

BIPP, s.r.o., Družstevná 504, 072 22 Strážske žiada o prenájom pozemku pred cukrárňou 

v Strážskom, na Nám. A. Dubčeka za účelom zriadenia letnej terasy na tri mesiace  - t.j. do 

konca mesiaca september 2014. Rozmery terasy 3,5 m x 10 m, t.j. 35 m2. V našom meste je 

suma za nájom terasy 10 €/m2 na rok, navrhujeme rovnakú sumu t.j. 0,83 €/m2 na mesiac.  

Z dôvodu toho, že BIPP, s.r.o. nemá uhradené nájomné za 1-6/2014, komisia doporučuje 

schváliť letnú terasu s podmienkou uhradiť nájomné. Keďže k dnešnému dňu nebolo 

nájomné uhradené, nie je možné túto žiadosť schváliť. 

 

Tanečný aerobik, o. z. Komenského 668, 072 22 Strážske žiada o prenájom nebytového  

priestoru v OD Laborec miestnosť č. 1 o výmere 49 m2,  ktorý je dlhodobo nevyužívaný. 

Dôvodom ich žiadosti sú nepostačujúce priestory na cvičenie, nakoľko sa členská základňa 

rozšírila a značne sa zvýšil záujem o ich športové aktivity, ako aj nedostatok priestoru na 

umiestnenie nového cvičebného náradia ( trampolín ) - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v OD Laborec pre Tanečný 

aerobik, o. z., Komenského 668, 072 22 Strážske na poschodí miestnosť č. 1 o výmere 49 m2 

za účelom rozšírenia priestorov : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

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

primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

MsZ schvaľuje : 

Výmenu bytov : ul. Laborecká 

 

MENO A PRIEZVISKO   ČÍSLO BYTU  NA DOBU 

Jozef Tolvaj, ml.   B-3   do 30.11.2014 

Dana Piskorová   A-6   do 30.11.2014 
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Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, 

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

Venglarčíková, Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko 

 

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

 

K bodu č. 21, 22 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Juhásová – požadovala otváracie hodiny na mestskom cintoríne, aby sa mohli vozičkári 

dostať na cintorín, aspoň 2 hodiny v nedeľu popoludní. 

P. Baánová – na mestskom cintoríne je pomník z I. sv. vojny, ktorý je poškodený, 

pravdepodobne autom z každej strany a ktorý je kultúrnou pamiatkou. 

PhDr. Bušaničová – pred DSS Lidvina sú otvorené šachty, aby nedošlo k úrazu. 

P. Knap – oplotenie v parku už teraz neslúži svojmu účelu, bolo by lepšie ho zdemontovať. 

Primátor – bude vypracovaný projekt na vytvorenie obory pre zvieratká s tým, že tento plot 

tam chceme využiť. 

P. Knap – v akom štádiu sú súdne spory s bývalými pracovníkmi mesta. 

- kryty na stĺpoch verejného osvetlenia nie sú stále opravené. 

- doporučujem posúdiť nezávislému orgánu vplyv prašnosti SSM v meste. 

Primátor – poslanci majú právo na poslanecký prieskum v každej organizácii, ktorá je na 

území mesta. 

PhDr. Bušaničová – súhlasím s názorom p. Knapa, keď som bola pred výstavbou oceliarne 

vo Švajčiarsku v centre mesta nebol žiaden únik prachu. Je potrebné, aby dodržiavali 

technológiu prevádzky. 

Mgr. Lacová – pri vstupe do parku je zaburinený areál bývalého kaštieľa, bolo by potrebné 

upozorniť majiteľa na túto skutočnosť. 

Ing. Dvorščák – kedy budú zrekonštruované chodníky a parkovacie priestory pred obytnými 

blokmi Vihorlatská 625 a 626. 

 

K bodu č. 23 : Udelenie ceny mesta Strážske pre Ing. Ladislava Búciho 

 

Primátor odovzdal cenu mesta Strážske Ing. Ladislavovi Búcimu pri príležitosti jeho 

životného jubilea dožitia 80. rokov,  ktorej udelenie poslanci schválili na predchádzajúcom 

zasadnutí MsZ. V úvode oboznámil prítomných s jeho životopisom a pracovnými úspechmi 

nielen na pracovisku, ale aj v mestských funkciách. Po slávnostnom príhovore primátora 

a odovzdaní ceny mesta všetci prítomní zablahoželali jubilantovi. 
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Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

o 17,30 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia :   Ing. Jozef Dvorščák   PhDr. Liduška Bušaničová  


