
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 02. októbra 2014 

 

 

 

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

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

Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

 Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera 

Venglarčíková  

 

Návrhová komisia: Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová  

Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní : Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,   

 Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

  

Overovatelia:  Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva Lacová  

Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní : Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,   

 Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

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.    Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2014 

7.    Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 31.07.2014 

8.    Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2014 

9.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2014 

10.  Informatívna správa o stave prác na stavebných úpravách objektov  

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení z rokovaní MsZ  

       v I. polroku 2014 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 003 –  

       propagácia, reklama, inzercia na MsÚ  

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov – 221 004  

       poplatok za stavebné povolenie, správne poplatky na MsÚ  

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – 133 012 daň  

       za užívanie verejného priestranstva 

15.  Informácie zo zasadnutí komisií 

16.  Interpelácie poslancov 

17.  Diskusia – Rôzne 

18.  Záver         

                                        

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

V Uznesení č. 208/2014 zo dňa 26.06.2014 a č. 209/2014 zo dňa 15.07.2014 neboli prijaté 

žiadne úlohy. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienka p. Juhásovej : 

 – požadovala otváracie hodiny na mestskom cintoríne, aby sa mohli vozičkári dostať na 

cintorín, aspoň 2 hodiny v nedeľu popoludní - úloha bola splnená. 

Pripomienka p. Baánovej : 

 – na mestskom cintoríne je pomník z I. sv. vojny, ktorý je poškodený, pravdepodobne autom 

z každej strany a ktorý je kultúrnou pamiatkou - v najbližšej dobe ho opraví Kamenárstvo  

Fedor. 

Pripomienka PhDr. Bušaničovej : 

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

PhDr. Bušaničová – sami sme si to provizórne poriešili, ale do budúcna je potrebné, aby to 

MsPS odborne dokončil. 

 

Pripomienky p. Knapa : 

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

Primátor informoval, že mesto vedie 2 súdne spory, s Ing. Bočanom, bývalým hlavným 

kontrolórom mesta a Ing. Kačurom, bývalým prednostom MsÚ. 

Čo sa týka sporu Ing. Bočana, je to na Okresnom súde Michalovce, kde sa má rozhodovať 

o nároku žalobcu na náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 6 650 €. Konanie je prerušené do 

právoplatného skončenia konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach, kde sa po 

postúpení veci na krajský súd žalobca domáha zrušenia právoplatného rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva v Strážskom č. 172/2009 zo dňa 17.12.2009, t. j. odstránenia 

nezákonného postupu orgánu verejnej správy. Krajský súd v Košiciach zatiaľ v tejto veci 

žiadne rozhodnutie nevydal (stav k 01.10.2014).  

Pokiaľ ide o spor s Ing. Kačurom, nakoľko máme za to, že rozhodnutiami prvostupňového aj 

odvolacieho súdu bol podľa nášho názoru porušený zákon, podali sme v mene Mesta 

Strážske dňa 10.09.2014 Generálnej prokuratúre SR Podnet na podanie mimoriadneho 

dovolania Generálnym prokurátorom, v ktorom sme navrhli, aby generálny prokurátor SR 

podal v tejto veci mimoriadne dovolanie. Dňa 23.09.2014 nám bolo od Generálnej 

prokuratúry doručené potvrdenie prijatia podnetu Mesta Strážske na preskúmanie 

rozhodnutia Okresného súdu Michalovce a Krajského súdu v Košiciach. O spôsobe 

vybavenia tohto podnetu budeme písomne vyrozumení Krajskou prokuratúrou Košice.  

Uvedené spisy sú k nahliadnutiu u právnika mesta. 

 

- kryty na stĺpoch verejného osvetlenia nie sú stále opravené. 
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Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – časť stĺpov smerom od rímskokatolického kostola k cintorínu 

sme už opravili. 

P. Knap – taktiež aj stĺpy na námestí sú poškodené.  

P. Šuľak – stĺpy už boli znova opravené, ale je potrebné vymeniť celé stĺpy, lebo svietidlá sú 

už zastaralé a boli už niekoľkokrát poškodené. 

Primátor – ak nebude výzva cez eurofondy, námestie sa začne riešiť po častiach, je potrebné, 

aby sa to dostalo do hlavných úloh mesta v budúcom období. 

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

upozorniť majiteľa na túto skutočnosť – majiteľ bol písomne upozornený, areál bol raz 

vykosený, ale nie podľa našich predstáv. 

Pripomienka Ing. Dvorščáka : 

 – kedy budú zrekonštruované chodníky a parkovacie priestory pred obytnými blokmi 

Vihorlatská 625 a 626. 

Zrealizuje sa to po dokončení 1. etapy PPP projektu a po skončení jedného z úverov mesta za 

2 roky, t. j. 2. etapa.  

  

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala p. Kováčová, 

spracovateľka tohto materiálu. 

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu č. 7 : Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske 

k 31.07.2014  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčová okrem iného informovala, že 

vzhľadom na nevymožiteľnosť pohľadávky  MsPS mesta Strážske z podnikateľskej činnosti  

voči firme SEXTETO s.r.o. Snina je potrebné schváliť odpis tejto pohľadávky vo výške 

146,77 €. Je to v súlade so zákonom. 

 

MsZ schvaľuje : 

Odpis pohľadávky MsPS mesta Strážske z podnikateľskej činnosti – z obchodného styku voči 

firme SEXTETO s.r.o. so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina IČO : 36462012 vo výške 

zostatku 146,77 € vzhľadom na jej nevymožiteľnosť v súlade so zákonom : 
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Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, 

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

Neprítomní : Ing. Jozef Dvorščák, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 31.07.2014 MsZ zobralo 

na vedomie. 

 

K bodu č. 8 : Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2014  

 

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

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne doplnila informácie o plnení 

finančného rozpočtu mesta s tým, že jeho plnenie je k danému obdobiu úmerné a postupuje sa 

podľa plánu. 

 

Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za 

I. polrok 2014  

 

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

primátor. 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správu za I. polrok 2014 MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Informatívna správa o stave prác na stavebných úpravách objektov  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor podrobne informoval o stave 

stavebných prác. Jedná sa o objekt kina a o kultúrnospoločenský objekt ul. Krivošťanská. 

Zároveň informoval o ďalších úlohách mesta a to osvetlenie prechodov a osvetlenie ul. Za 

záhradami,  ktoré by mali byť v najbližšom období splnené.  

 

Informatívnu správu o stave prác na stavebných úpravách objektov MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení 

z rokovaní MsZ v I. polroku 2014 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Touto kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení z rokovaní MsZ v  

I. polroku 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej 

položky 637 003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Touto kontrolou boli zistené niektoré 

nedostatky. Na ich odstránenie boli prijaté opatrenia.  

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 003 – 

propagácia, reklama, inzercia na MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

príjmov – 221 004 poplatok za stavebné povolenie, správne poplatky na MsÚ  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Touto kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov – 221 004 

poplatok za stavebné povolenie, správne poplatky na MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

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

príjmov – 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Touto kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – 133 012 daň za 

užívanie verejného priestranstva MsZ zobralo na vedomie. 

 

 K bodu č. 15 : Informácie zo zasadnutí komisií 

  

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

P. Bočková predložila informáciu o zámere „Výstavba soľankovodu Zbudza – Staré – 
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Strážske“ navrhovateľa PROROGO, s.r.o. Strážske. Hlavným účelom navrhovanej stavby 

bude vybudovanie dopravnej trasy soľankovodu z ťažobného závodu v Zbudzi do prevádzky 

membránovej elektrolýzy NaCl na výrobu chlóru, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, 

vodíka, kyseliny chlórovodíkovej a kryštalickej soli v areáli Chemko. 

Komisia po diskusii zaujala k zámeru toto stanovisko:  

- predložený zámer rieši iba dopravnú trasu, ktorej vybudovanie nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie v meste, 

- predložený zámer nemusí byť ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z., 

- soľankovod je len prvý krok k zámeru výstavby prevádzky na spracovanie soľanky 

v areáli Chemko, u ktorej je potrebné dôsledne posúdenie jej vplyvu na životné 

prostredie v meste, 

Komisia doporučuje vedeniu mesta povolenie stavby soľankovodu (územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie) vydať až po posúdení alebo podmieniť kladným výsledkom posúdenia 

vplyvu na životné prostredie prevádzky membránovej elektrolýzy NaCl v areáli Chemko. 

 

P. Šuľak – je to ťažké rozhodnutie pre mesto. Soľankovod je bezproblémová stavba, ak mesto 

vydá kladné stanovisko následne na to by mala pokračovať výstavba 2 ďalších stavieb, 

chlórová  chémia je ťažká chémia, môže sa tým ohroziť životné prostredie občanov. 

PhDr. Bušaničová – som zásadne proti výstavbe soľankovodu a ďalších chemických 

prevádzok, chémie už bolo dosť v Strážskom, nie je potrebná ďalšia výroba, prostredie je 

strašne zdevastované. Urobím všetko preto, aby sa táto stavba nezrealizovala. 

Taktiež poukázala na to, aký má v súčasnosti negatívny dopad na životné prostredie v meste 

výstavba minioceliarne. 

Ing. Cacara – nejedná sa o stavebné povolenie ani o územné konanie,  ide tu len o vyjadrenie 

mesta k zámeru potiahnuť soľankovod z ložiska Zbudza do areálu Chemka, kde by sa 

postupne táto soľ mala využiť na rôzne účely. Realizácia tohto potrubia by nemala ohroziť 

životné prostredie v meste, nie je dôvod na vydanie záporného stanoviska mesta.  

Knap – súhlasím s názorom PhDr. Bušaničovej, viem čo je to chémia. Tento zámer nebol  

zverejnený ani vyhlásený mestským rozhlasom. 

P. Bočková – každý zámer, ktorý je doručený mestu, je do 3 dní zverejnený, takže aj tento 

bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle mesta a bolo to hlásené aj v mestskom 

rozhlase. Taktiež môže byť naplánované stretnutie občanov mesta na verejné prerokovanie 

tohto zámeru s Ing. Čudkovou, riaditeľkou Ekologických služieb, spracovateľkou zámeru, 

ktorá sa k tejto záležitosti môže vyjadriť. 



- 8 - 

Primátor poukázal na to, že je to veľmi závažná záležitosť a ak mesto vydá záporné 

stanovisko, on ako štatutár musí mať na to odborný technický  a  reálny argument. Ako občan 

by reagoval podobne ako väčšina obyvateľov žijúcich v meste.  

O slovo požiadal občan mesta p. Huraj, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

P. Huraj vo svojom vystúpení poukázal na to, že v minulosti sa občania mesta nemali 

možnosť vyjadrovať k výstavbe chemických závodov a boli postavené oveľa nebezpečnejšie 

prevádzky. 

 

O slovo požiadala Ing. Búciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Ing. Búciová vo svojom vystúpení poukázala na to, že dnešná chémia je na inej úrovni, je 

bezpečnejšia ako v minulosti a že výstavba soľankovodu by nemala ohroziť život občanov. Je 

potrebné odborne diskutovať o tomto zámere a až potom vydať stanovisko. 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala p. Juhásová 

 

Od 01.09.2014 sa Mesto Strážske zapojilo do nového národného projektu „ Podpora 

opatrovateľskej služby “ čo je aj dôvodom pre vypracovanie návrhu Dodatku č.2 k VZN 

Mesta Strážske č.2/2009 o opatrovateľskej službe. 

Spomínaný návrh dodatku prináša zmenu úhrad za opatrovateľskú službu. 

Ak by sa v rámci národného projektu postupovalo pôvodného VZN, projekt by bol 

nerentabilný vzhľadom na opatrovanca a jeho platby  za poskytovanú opatrovateľskú službu, 

nakoľko týždenný pracovný čas opatrovateľky v rámci národného projektu je stanovený 
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v rozsahu 37,5 hod. Práve z tohto dôvodu sa navrhuje zmena úhrad a platenie za 

opatrovateľskú službu. 

Čo sa týka opatrovancov a ich opatrovateliek mimo národného projektu, v rámci posúdenia 

žiadosti o opatrovateľskú službu, postupuje sa vždy v zmysle platného VZN Mesta Strážske 

a na základe aktuálneho schváleného rozpočtu. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doplnil návrh dodatku o tieto pripomienky : 

Vo VZN máme uvedenú dobu poskytovania OS od 7.30 do 15.30 v pracovných dňoch, t. z. 

v rozsahu max. 8 hodín. Tým, že v dodatku budú určené aj platby za OS v rozsahu 8 a viac 

hodín, je potrebné tento nesúlad odstrániť úpravou článku 1 ods. 6 VZN.  

Vo VZN v čl. III. máme uvedené, že po úhrade za OS „musí občanovi zostať mesačne z jeho 

príjmu 1,3-nás. sumy ŽM“. Podľa zák. č. 448/2008 o soc. službách po novele k 1.1.2014 je 

táto suma 1,4-nás., resp. 1,65-nás.(pri spoločne posudzovaných osobách, resp. ak povinnosť 

úhrady prechádza na zaopatrené deti).  

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 2/2009 o opatrovateľskej 

službe s pripomienkami : 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Hlasovanie za úlohu zapracovať do Dodatku č.2 k VZN mesta Strážske č. 2/2009 o 

opatrovateľskej službe pripomienky 1), 2 ) hlavného kontrolóra mesta Strážske : 

T : 10.10.2014     Z : MsÚ 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

P. Goroľ zaslal žiadosť ohľadom obnovenia folklórneho súboru Stražčan. Členovia komisie 

diskutovali ohľadom vedenia súboru a jeho samotnej činnosti. Finančné krytie súboru 
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neuvádzajú. Iniciátori – p. Goroľ, p. Gnip (vedenie súboru) chce túto činnosť pre začiatok 

vykonávať bez nároku na honorár. Úspešné obnovenie súboru by bolo veľkým prínosom. 

Členovia komisie navrhujú podporiť túto aktivitu a prideliť vyhovujúce priestory pre 

fungovanie súboru mestskú telocvičňu alebo priestory CVČ. Členovia by uvítali aj obnovenie 

divadelnej činnosti v meste. Komisia odporúča MsZ schváliť priestory pre činnosť 

folklórneho súboru Stražčan. 

 

O slovo požiadal p. Goroľ,  ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

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

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

Neprítomní : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

P. Goroľ vo svojom vystúpení podrobne informoval o zámere obnoviť činnosť FS Stražčan  

s tým, že zatiaľ nepožaduje finančné prostriedky, ale potrebujú priestory, kde by mohli 

vykonávať svoju činnosť. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia upozornila na to, že ak chcú obnoviť 

činnosť, musia sa rozhodnúť ako formou chcú túto činnosť vykonávať, či ako samostatný 

subjekt alebo ako zložka referátu kultúry a športu MsÚ. Následne na to priestory zabezpečí 

referent kultúry a športu. 

 

MsZ schvaľuje :  

obnovenie činnosti FS Stražčan, ktorý bude fungovať pri referáte kultúry a športu  MsÚ 

mesta Strážske : 

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

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

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Rohaľ 

 

Stavebné úpravy kultúrnospoločenský objekt ul. Krivošťanská : 

– predmetom je rekonštrukcia spoločenskej miestnosti, WC, kuchynky, skladov a chodby, výmena 

okien, dverí, nové dlažby a obklady, nová fasáda, úprava sokla, úprava vstupu, (stavebný diel: ASR, 
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ZTI, ELI, ELI - bleskozvod, ÚVK, Spevnená plocha, hojdačky, lavičky), práce prebiehajú, 

dokončenie stavby je plánované do 26.9.2014, počas realizácie dochádza k prácam naviac, 

ktoré  sú vo výške 19 770,07 € s DPH.  

MsZ schvaľuje : 

Práce naviac v rámci stavby Stavebné úpravy kultúrnospoločenský objekt ul. Krivošťanská vo 

výške 19 770,07 € s DPH : 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Z dôvodu prerušenia konania o povolení vkladu na katastrálnom úrade, je potrebné schváliť 

doplnenie uznesenia, t.j. odôvodnenie osobitného zreteľa.  

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 s odôvodnením. 

 

MsZ schvaľuje : 

Odpredaj pozemku p.č.116/14 o výmere 94 m2 podľa geometrického plánu č.14328810-

152/2014 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 ((osobitný 

zreteľ - na predmetnom pozemku sú umiestnené podzemné inžinierske siete vody 

a kanalizácie k prevádzkovej budove č.s. 19 –predajňa zmrzliny na parcele číslo 106/14, 

katastrálne územie Strážske a ide o pozemok priľahlý k tejto stavbe a pozemku parcela číslo 

106/13, katastrálne územie Strážske (vo vlastníctve p. Camberovitcha, LV č.2044 ): 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

MsZ ruší : 
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Bod B/6 Uznesenia č. 208/2014 zo dňa 26.06.2014 ( Odpredaj 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 : 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Ing. Rohaľ informoval, že je potrebné schváliť odkúpenie pozemku od Pravoslávnej 

cirkevnej obci v Strážskom z dôvodu rozšírenia parkovacích miest pred gréckokatolíckou 

cirkvou. 

 

MsZ schvaľuje :  

Odkúpenie pozemku registra „KN-C“ parcela číslo 1150/5, druh: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 21 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č.14296985-39/2014 

na oddelenie pozemku p. č. C KN 1150/2, k. ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, 

nehnuteľnosť vedená na LV č. 2253, vlastník Mesto Strážske, IČO 325 813; novovytvorený 

pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1150/5, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 

21 m2 bol vytvorený z pozemku registra „KN-C“ parcela číslo 1150/5, druh: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 21 m2 bol vytvorený oddelením z pozemku registra „KN-C“ parcela 

číslo 1150/2 druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, katastrálne územie Strážske, 

za cenu 690,00 € s DPH na základe vypracovaného znaleckého posudku č.08/2014 od 

Pravoslávnej cirkevnej obci v Strážskom : 

Hlasovanie : 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

MsZ ukladá : 

Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemku pri telocvični. 

    T : 31.12.2015       Z : MsÚ 

Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov na ulici 1. mája (Za záhradami). 
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          T : 31.12.2015      Z : MsÚ 

Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov pri kúpalisku. 

    T : 31.12.2015      Z : MsÚ 

Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov pod parkoviskom pri zdravotnom stredisku. 

     T : 31.12.2015       Z : MsÚ 

Hlasovanie :  

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Erik Ciganoc, Mierová 630, 072 22 Strážske žiada o prenájom garáže v bývalej požiarnej 

zbrojnici. Má záujem o prvý garáž /od Sidora/, v ktorom by zriadil a prevádzkoval 

autoumývarku - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže v bývalej požiarnej zbrojnici pre Erika Ciganoca, 

Mierová 630, 072 22 Strážske za účelom zriadenia autoumývarky : 

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

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

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

Tomáš Podbehlý, Komenského  668,  072 22 Strážske žiada o prenájom garáže v bývalej 

požiarnej zbrojnici. Má záujem o druhý  garáž s montážnou jamou, ktorý  by používal na 

parkovanie dodávky IVECO resp. na opravu - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu garáže v bývalej požiarnej zbrojnici pre Tomáša 

Podbehlého, Komenského 668, 072 22 Strážske za účelom parkovania dodávky : 

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

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

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 
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Občianské združenie NAŠA  VOĽBA so sídlom ul. Pod hradom 417/37, 072 22 Strážske 

v zastúpení predsedníčkou PhDr. Alenou Jurečkovou žiada o prenájom nebytových 

priestorov v OD Laborec na poschodí miestnosť č. 9 o výmere 13 m2  za symbolickú cenu 

prenájmu 1 €. Činnosť združenia je zameraná na riešenie aktuálnych problémov v našej 

spoločnosti, ako sú šikany na školách, týranie detí, xenofóbia, ochrana ľudských práv, pomoc 

drogovo závislým prevenciou, činnosť seniorov v dôchodkovom veku a ďalšie. Vzhľadom 

k týmto aktivitám je nutné, aby o. z. disponovalo priestormi, kde by pripravovalo jednotlivé 

školenia a viedla sa agenda združenia - komisia doporučuje.  

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v OD Laborec na poschodí 

miestnosť č. 9 o výmere 13 m² a cenu za prenájom vo výške 1 €/rok pre NAŠA VOĽBA, o.z., 

Pod hradom 417/37, 072 22 Strážske za účelom zriadenia kancelárie : 

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

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

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

MsZ schvaľuje : 

Predĺženie nájomnej zmluvy pre : 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  NA DOBU 

Lucia Križanová   U-3/B/6  do 31.12.2014 

 

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

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

Neprítomní :Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

 

Športová komisia – informoval Mgr. Hajdučko 
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Športový klub Strážske, futbalový oddiel požaduje navýšenie dotácie na štartovné poplatky 

v súťažiach VsFZ a ObFZ, cestovné na futbalové stretnutia, poplatky ObFZ a VsFZ, 

hospodársko-technické zabezpečenie. Členovia komisie po diskusii s  

Ing. Pilchom navrhujú pre Športový oddiel dotáciu vo výške 3 500 €. 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Športový klub futbalový oddiel Strážske vo výške  

3 500 € : 

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

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

Neprítomní : MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

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

 

Primátor predložil žiadosť ZŠ v Strážskom o navýšenie rozpočtu pre ŠKD pri ZŠ Strážske na 

mzdy a odvody vo výške 2 900 €. Dôvodom je zvýšenie počtu žiakov v ŠKD a preto je 

potrebné zamestnať ešte jednu vychovávateľku. 

 

MsZ schvaľuje : 

- Navýšenie rozpočtu pre ŠKD pri ZŠ Strážske na mzdy a odvody vo výške 2 900 € 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

- 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  presunom medzi rozpočtovými položkami:  

- FK 0620 položka 635006 údržba školských zariadení zníženie vo výške 2 900 € 

- FK 09121 zvýšenie vo výške 2 900 €   

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Neprítomní :  

PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Ing. Viera Venglarčíková 

 

K bodu č. 16, 17 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Knap –  vo večerných a nočných hodinách nefunguje verejné osvetlenie v meste. 
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Primátor – počas večerných a nočných hodín verejné osvetlenie funguje už niekoľko 

mesiacov. 

- na ul. Okružná, Laborecká, Krivošťanská je zle nastavený mestský rozhlas. 

- bola už zrealizovaná verejná kanalizácia na ul. Krivošťanská ? 

- problém s cestovaním občanov mesta Strážske v Michalovciach, ide o presun zo železničnej 

stanice hlavne do zdravotníckych zariadení a do mesta, je potrebné rokovať so SAD 

Michalovce o tejto záležitosti. 

- pri hlavnej ceste na ul. Vihorlatská 621 sú odkryté poklopy. 

- cesty v meste sa čistia, ale chodníky ostávajú zarastené.  

- do ÚPN mesta zapracovať pripomienky ( garáže, parkovacie plochy ). 

P. Baánová – na sídlisku sú vyvrátené niektoré stromčeky. 

PhDr. Bušaničová – kedy sa zlikviduje skládka na ul. za Záhradami, lebo v tomto období sa 

veľmi rozrástla. 

P. Šuľak poukázal na hroznú situáciu pri likvidovaní skládok a na nedisciplinovanosť 

niektorých občanov mesta. 

Ing. Dvorščák – na ul. Vihorlatská 625 sú po rozkopávkach upravené priestory iba nasypaním 

drobných kameňov, ktoré môžu spôsobiť úraz po odskočení spod kolies auta. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na to, že po 31.08.2014 nie je možné robiť také 

rozpočtové opatrenia, ktorým by sa zvýšil schodok rozpočtu,  ani viazať resp. prekročiť 

rozpočtované finančné operácie. 

Zároveň upozornil, že podľa zákona je povinnosťou obce pravidelne realizovať deratizáciu 

v meste, preto doporučil vyčerpať finančné prostriedky, ktoré sú určené na deratizáciu. 

Ing. Fedorko – deratizácia sa vykonala v jari  tohto roku . 

Mgr. Lacová – v akom štádiu je výstavba LEMON MARKETU ? 

Ing. Rohaľ -  prebehlo už územné konanie, na ktorom ešte nemali dve stanoviská od 

príslušných orgánov, po predložení chýbajúcich dokladov, bude vydané územné rozhodnutie. 

Predpokladaný termín začatia stavebných prác bude po vydaní stavebného povolenia koncom 

novembra 2014. 

 

Primátor informoval, že dnešné zasadnutie MsZ by malo byť záverečným zasadnutím, ak sa 

nič mimoriadne nestane. Najbližšie prvé zasadnutie MsZ bude slávnostné. Zároveň 

poďakoval a zaželal poslancom veľa úspechov vo voľbách a veľa síl a nápadov do 

budúcnosti.   

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 1 0 / 2 0 1 4 
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Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

o 16,45 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia :   Ing. Dušan Cacara    Mgr. Eva Lacová  


