
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 28. januára 2015 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

   

Návrhová komisia: Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová, Martin Tejgi  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  PaedDr. Jana 

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

 Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

 Zdržal sa : Mgr. Martin Tejgi 

 

Overovatelia:  Mgr. Eva Lacová, Magdaléna Juhásová  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  PaedDr. Jana 

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

 Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

O t v o r e n i e 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák, 

ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných. 

Primátor navrhol zmenu programu dnešného zasadnutia MsZ s tým, aby po schválení 

programu vystúpil zástupca riaditeľa SOŠ v Strážskom Mgr. Kuzemka. 
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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.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva, ktorí nezložili sľub  

       na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 

5.    Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Návrh na zloženie členov komisií, redakčnej rady a ich zapisovateľov 

8.    Návrh pracovných obvodov poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018 

9.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2014 

10.  Návrh VZN č.. /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske   

11.  Návrh rozpočtu mesta Strážske  na roky 2015 – 2017 

12.  Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2015 

13.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou  

       a náhradného odvádzania odpadových vôd 

14.  Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými  

       odpadmi a elektroodpadmi z domácností 

15.  Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2014 

16.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2015 

17.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok  

       2015 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s finančnými prostriedkami v ZUŠ 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s finančnými prostriedkami v Centre voľného času. 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 005 –  

       špeciálne služby ( požiarna ochrana, právne služby ) na MsÚ 

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

       ostatné poplatky ( výherné prístroje ) 

22.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2014 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver                                                          
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Hlasovanie za schválenie programu s navrhovanou zmenou : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, 

Mgr. Martin Tejgi 

 

Mgr. Kuzemka vo svojom vystúpení vysvetlil poslanie a zameranie školy, poukázal na 

úspechy a uplatnenia absolventov v praxi. O toto vystúpenie požiadal na základe tohto, že 

medzi obyvateľmi v Strážskom sú mylné informácie o jej ďalšej existencii.  Zároveň pozval 

prítomných na deň otvorených dverí, ktorý bude 06.02.2015. 

MUDr. Jurečková, PhD. doporučila, aby bol o škole zverejnený v mestských novinách 

článok, ktorý by bližšie informoval záujemcov o štúdiu na tejto škole.  

PhDr. Bušaničová – zabezpečuje škola aj odbornú prax ? 

Mgr. Kuzemka informoval, že takéto informácie už boli zverejnené a vysvetlil okolnosti 

odbornej praxe, ktorú študenti absolvujú počas štúdia. 

MsZ zobralo na vedomie informáciu zástupcu riaditeľa SOŠ v Strážskom Mgr. Kuzemku 

o činnosti a aktivitách SOŠ v Strážskom. 

 

K bodu č. 4 : Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva, ktorí 

nezložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 

 

Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva p. Danka Baánová  a p. Michal Knap zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 5 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z Uznesenia č. 211/2014 zo dňa 12.12.2014 : 

- Pripraviť návrh dodatku k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou   

    a náhradného odvádzania odpadových vôd v súlade s opatrením č. 2 upozornenia  

    prokurátora – je samostatným bodom dnešného rokovania. 

Úlohy z Uznesenia č. 210/2014 zo dňa 02.10.2014 : 

-Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemku pri telocvični. 

-Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov na ulici 1. mája (Za záhradami). 

-Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov pri kúpalisku. 

-Pripraviť podklady k vysporiadaniu pozemkov pod parkoviskom pri zdravotnom stredisku. 
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Termín splnenia úloh je do 31.12.2015.  Tieto podklady budú vypracované po schválení 

financií MsZ v rozpočte. Návrhy by mali predkladať komisie. Dôvod nesplnenia je ten, že 

niektoré podklady platia iba určitú dobu a financie nie sú schválené. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Pripomienky zo Zápisnice č. 211/2014 zo dňa 12.12.2014 : 

Primátor - je potrebné schváliť nájomné zmluvy nájomníkov ul. Laboreckej 280, 281 a ul. 

Obchodnej 440, ktoré skončili platnosť. Zároveň informoval o dlhoch za TKO a poplatkoch 

za psa, ktoré majú niektorí nájomcovia. 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD. – prečo sme sa nezaoberali a neriešili tieto záležitosti 

na bytovej a sociálnej komisii a dovolili, aby niektoré dlhy narástli do takýchto výšok. O tom 

sme mali vedieť v priebehu roka. 

Primátor – k tomuto problému sa vrátime na najbližšom zasadnutí MsZ. 

Pripomienka Ing. Demka – navrhujem to nejakým spôsobom  riešiť, aby sa tieto dlhy 

nezvyšovali, inak im vypovedať nájomnú zmluvu. 

Primátor doporučil, aby sa týmto problémom zaoberalo na najbližšom zasadnutí MsZ, keď 

budú schválené odborné komisie a predlžovaná platnosť nájomných zmlúv. 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD. – je možné, aby verejné osvetlenie v ranných hodinách 

bolo vypínané cca o15 min neskôr, pretože v týchto hodinách je ešte tma – úloha bola 

splnená. 

Pripomienka Mgr. Lacovej – múr, ktorý oddeľuje budovu COOP Jednota a detské ihrisko je 

poškodený, hrozí nebezpečenstvo úrazu – majitelia budovy boli na to písomne upozornení.  

Pripomienka PaedDr. Dzurillovej – na detskom ihrisku sa dennodenne pohybujú majitelia so 

psami, aj napriek zákazu vstupu odpovedal náčelník MsP minule po pripomienke. 

Pripomienka p. Meňovčíka – aj na ul. Komenského je veľký počet psov, ktorí znečisťujú 

miestne komunikácie, hlavne v ranných hodinách. Je potrebné to častejšie kontrolovať. 

Primátor – navrhol náčelníkovi MsP prispôsobiť pracovnú dobu MsP tak, aby mohli najprv 

kontrolovať priestory, ktoré sú znečisťované psami a potom následne sa venovať dopravnej 

situácii na križovatke pri kostole, keď žiaci idú do školy.  

Zároveň poslanci mali k dispozícii zoznam daňovníkov za psa za rok 2014, na základe 

ktorého si mohli vytvoriť prehľad o majiteľoch psov v Strážskom. 

 

MsZ zobralo na vedomie Informáciu – Prehľad daňovníkov za psa za rok 2014. 

Primátor navrhol, aby zistené nedostatky na území mesta poslanci operatívne hlásili 

riaditeľovi MsPS potom primátorovi, aby nečakali až do najbližšieho zasadnutia MsZ, 
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pretože dovtedy už môžu byť dávno odstránené. 

 

Pripomienky zo Zápisnice č. 210/2014 zo dňa 02.10.2014 : 

Pripomienky p. Knapa : 

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

Informuje primátor : 

– mestský rozhlas by mal byť opravený a nastavený MsPS. 

- bola už zrealizovaná verejná kanalizácia na ul. Krivošťanská ? - áno, bola už zrealizovaná. 

- 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. 

Bolo rokované aj so zástupcami mesta Michalovce. Bolo rokované so SAD, ktorá nie je 

kompetentná, lebo ide o mestské komunikácie mesta Michalovce, ktoré nedalo súhlas, aby 

všetky autobusy premávali po ich komunikáciách  z dôvodu sťažností ich obyvateľov na 

znečisťovanie životného prostredia a hluk.  

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

- cesty v meste sa čistia, ale chodníky ostávajú zarastené – je zima, ale budú čistené.  

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

Návrh ÚPN mesta bude v najbližšej dobe vyvesený po dobu 30 dní, ktorý bude možné 

pripomienkovať. 

Pripomienka PhDr. Bušaničovej – kedy sa zlikviduje skládka na ul. za Záhradami, lebo 

v tomto období sa veľmi rozrástla – táto záležitosť je dnešný bodom rokovania - Návrh 

Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011. 

Pripomienka Ing. Dvorščáka – na ul. Vihorlatská 625 sú po rozkopávkach upravené priestory 

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

Je to proces, kedy sa musia najprv kamene – materiál zhutniť, okrem toho bol určený na 

MsPS zamestnanec, ktorý bude tieto rozkopávky sledovať a zabezpečí, aby organizácia, ktorá 

ich realizovala ich dala aj do pôvodného stavu, aby mesto nemalo ďalšie náklady. 

Pripomienka Mgr. Lacovej – v akom štádiu je výstavba LEMON MARKETU ? 

Je to vo vybavovaní stavebného povolenia, trochu sa to zdržalo pre problémy s riešením 

odbočovania z hlavnej cesty. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7 : Návrh na zloženie členov komisií, redakčnej rady a ich zapisovateľov 

 

Predsedovia jednotlivých komisií predložili návrhy na zloženie členov komisií a ich 

zapisovateľov. 

 

MsZ volí : 
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Zapisovateľa a členov : 

a ) Komisie výstavby, územného plánu a správy infraštruktúry 

Zapisovateľ : Ing. Ján Rohaľ 

Člen – Ing. Ján Fedorišin 

Člen – Jozef Vargovič 

Člen – Ing. Ľuboš Lendáč 

Člen – Ing. Miloš Kižík 

Člen – Mgr. Kamil Hajdučko 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

b ) Komisie ochrany a tvorby životného prostredia 

Zapisovateľ : p. Marta Bočková 

Člen – Ing. Ladislav Búci 

Člen – Ing. Ondrej Drutár 

Člen – Mgr. Svetlana Murínová  

Člen – Ľuboš Konečný  

Člen – Vladimír Škurka  

Člen – Jozef Török 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

c ) Komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej činnosti 

Zapisovateľ : Ing. Emília Kmecová 

Zapisovateľ : Bc. Andrea Hudáková 

Člen – Miroslav Kusý  

Člen – Danka Baánová 

Člen – Ing. Peter Mulík 

Člen – Marek Michlovič 

Člen – František Laco 

Člen – Jozef Janok 

Člen – Vratislav Lipovský 
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Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

d ) Komisie kultúry, školstva a mládeže  

Zapisovateľ: PhDr. Alena Jurečková 

Člen – PhDr. Daniela Sabadošová 

Člen – Mgr. art. Eduard Tokár 

Člen – Mgr. Iveta Hudáková 

Člen – Alica Fedáková 

Člen – Jana Romanová 

Člen – Peter Kičinka 

Člen –  Mgr. Ľuboš Marek 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

e ) Komisie športovej 

Zapisovateľ : PhDr. Daniela Sabadošová 

Člen – Mgr. Kamil Hajdučko 

Člen – Jozef Kačmár 

Člen – Ing. Peter Pilch 

Člen – Igor Michlovič 

Člen -  Ing. Milan Varšo 

Člen - Vladislav Lipovský 

Člen – Jana Balická 

Člen – Viktor Smoľák 

Člen – Pavol Meňovčík 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

f ) Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 

Zapisovateľ : Bc. Andrea Hudáková 
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Člen – PhDr. Alena Jurečková 

Člen – Mgr. Eva Lacová 

Člen – Slávka Kováčová 

Člen – Magdaléna Juhásová 

Člen – PhDr. Mária Sabová 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa : Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi 

 

g ) Redakčnej rady 

Zapisovateľ : Mgr. Vladislava Babjáková 

Člen – Gabriela Grmolcová 

Člen – Peter Kičinka 

Člen – Mgr. Viera Marková 

Člen – Mgr. Beáta Danková 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi 

 

h ) Finančnej komisie 

Zapisovateľ:  Ing. Mária Lecáková 

Člen – Vladislav Šul 

Člen – PaedDr. Iveta Grigeľová 

Člen – Patrik Magdoško 

Člen – Renáta Kusyová 

Člen – Mgr. Marta Kordeľová 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

i ) Vyraďovacej komisie 

Zapisovateľ : Ing. Emília Kmecová 

Člen – Mgr. Eva Lacová 

Člen - Martin Šuľak 



- 9 - 

Člen – Michal Knap 

Člen – Ing. Jozef Dvorščák 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Mgr. Eva Lacová 

 

j ) Ochrany verejného poriadku 

Zapisovateľ : Štefan Roman 

Člen – MVDr. Ladislav Búci 

Člen – Ing. Ladislav Dunaj 

Člen – Marta Bočková 

Člen – Mgr. Michal Biačko  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

k ) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

( 357/2004 Z. z. ) : 

p. Magdaléna Juhásová - NEKA 

Mgr. Martin Tejgi – SMER 

p. Michal Knap - SDKÚ 

p. Martin Šuľak – KDH 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, aby členmi komisií boli predovšetkým poslanci, aby 

sa nestalo, že pri dlhodobej neprítomnosti predsedu nemal kto zvolať zasadnutie komisie. 

 

K bodu č. 8 : Návrh pracovných obvodov poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018 

 

MsZ schvaľuje pracovné obvody poslancov :  

 

1. Pracovný obvod  

( ul. 1. mája, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárova, 
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Komenského 641-664 ) – PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Martin Tejgi 

2. Pracovný obvod 

( ul. Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová, Kasárenská, Mierová 187-245  ) 

– p. Magdaléna Juhásová 

3. Pracovný obvod 

 ( ul. Staničná, Zámočnícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86-145 ) – Jozef Meňovčík 

4. Pracovný obvod  

( ul. Pod hradom ) – MUDr. Dana Jurečková, Phd. 

5. Pracovný obvod  

( ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7-15) – p. Michal Knap 

6. Pracovný obvod 

( ul. Družstevná 502-505, Obchodná 252, 440, Chemik 1 a 2) – Mgr. Eva Lacová 

7. Pracovný obvod 

( ul. Mierová 628,629,630, Komenského 669 ) – Danka Baánová 

8. Pracovný obvod 

( ul. Vihorlatská 625,626, Osloboditeľov 627, Komenského 668 ) – PaedDr. Jana 

Dzurillová 

9. Pracovný obvod 

( ul. Vihorlatská 621,622,623,624 ) – p. Martin Šuľak 

10. Pracovný obvod  

( ul. Mierová 2-8,33, Pri parku, Laborecká, Krivošťanská 86-106 ) – Ing. Stanislav 

Demko 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2014 

 

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

zákona príspevková organizácia je povinná predložiť rozbor hospodárenia k 30.09. 

príslušného roka. Z dôvodu volieb až teraz je predložený na prerokovanie.  

Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.09.2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh VZN č.. /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske   
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. PhDr. Jurečková, spracovateľka tohto 

materiálu podrobne informovala o spôsobe určenia výšky dotácie. 

V zmysle  § 6 ods. 12 písm. c  zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov obec 

určí všeobecne záväzným nariadením  výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

škôl a školských  zariadení zriadených na území mesta Strážske ( VZN č.1/2015 ). 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku originálnych kompetencií bola na rok 

2015  vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na rok 2014 a na základe počtu 

detí k 15. septembru 2014. Predpoklad na rok 2015 zo stránky MF SR pre Mesto Strážske je  

1 046 448 € , z toho sa odporúča 40% pre školy 418 573 €.  

V niektorých školách a školských zariadeniach bolo potrebné navýšiť finančné zdroje. 

Dôvodom navýšenia rozpočtu  v materskej  škole sú zákonné zmeny vyplývajúce z novely 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Úpravou prešiel aj rozpočet MŠ, CVČ a ZUŠ na rok 2105. V týchto školách a zariadeniach 

bude potrebné navýšiť rozpočet na rok 2015 nasledovne: pre MŠ o 3 648 €, ZUŠ o 18 053 €, 

pre CVČ o 24 299 €.   

Rozpočet originálnych kompetencií na rok 2014/2015 bol ovplyvnený vývojom podielových 

daní, počtom žiakov a dotáciami na záujmové vzdelávanie od obcí, ktorých deti navštevujú 

CVČ na území mesta Strážske. Obce od 1. januára 2013 dostávajú v podielových daniach aj 

finančné prostriedky na správu školských objektov, a to podľa koeficientu uvedeného v 

nariadení vlády SR o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V roku  2015 

tieto prostriedky predstavujú sumu 51 511 €, vzhľadom k tomu, že bude nevyhnutné 

dofinancovať niektoré školy a školské zariadenia, výsledná zostatková suma na  správu 

a údržbu objektov bude 15 930 €. Túto sumu  však následne použijeme na riešenie 

havarijného stavu kanalizácie v ZŠ Strážske, kde sa ešte 10 000 € doplatí z prostriedkov 

mesta a 34 377 € z MV SR. 

Finančné prostriedky sa obciam prideľujú podľa počtu detí materskej školy a základnej školy, 

ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Tieto finančné prostriedky sú poskytnuté obciam 

na správu školských objektov, teda aj na kapitálové výdavky. O ich použití rozhoduje obec, 

nakoľko sa jedná o vlastný príjem obce. 

PhDr. Bušaničová súhlasila s predloženým návrhom a požadovala aj informáciu o využití 

pracovníkov ZUŠ počas pracovného času. 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na veľké rozdiely pri odmeňovaní niektorých 
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zamestnancov CVČ, s tým že MŠ by mala byť prioritou. 

PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ podrobne informovala o komplikovanej finančnej situácii 

v MŠ s tým, že navrhla niekoľko podnetov na riešenie tejto situácie. 

MUDr. Jurečková, PhD. – koľko detí je v CVČ z okolitých obcí a aké finančné prostriedky 

od týchto obcí za nich CVČ dostáva. 

PhDr. Jurečková informovala o jednotlivých poplatkoch za tieto deti s tým, že v ďalšom 

období nie sú tieto finančné prostriedky isté, pretože aj niektoré obce majú finančné 

problémy. 

Ing. Demko mal ku predloženej tabuľke výhrady k uvedeným čiastkam. 

Primátor – na údržbu nie sú žiadne finančné prostriedky a už teraz je potrebné z prostriedkov 

mesta zabezpečiť opravu zatekania strechy na MŠ a ZUŠ. Zároveň poukázal na to, že mesto 

má nadštandardne zabezpečené financovanie školských zariadení. 

PhDr. Bušaničová doporučila akceptovať tento materiál až po predložení ďalších podrobných 

podkladov a v prípade potreby, aby bola vykonaná zmena rozpočtu na najbližšom zasadnutí 

MsZ. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že toto VZN malo byť prijaté ešte v minulom 

roku. Tento materiál sa už prejednával viackrát s príslušnými úpravami na základe 

požiadaviek jednotlivých školských zariadení. 

Primátor doporučil tento materiál dnes schváliť s tým, že v prípade výskytu problémov 

v priebehu roka sa tieto budú operatívne riešiť. Veľkým ústupkom zo strany mesta je, že 

v týchto nákladoch nie je zahrnutí údržba, ktorú mesto plánuje zabezpečiť z osobitných 

prostriedkov. 

Ing. Demko doporučil tento materiál schváliť vzhľadom k predloženým finančným čiastkam 

a ústretovosti mesta ohľadom zabezpečenia údržby týchto zariadení. 

PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ poukázala na to, že na základe jej žiadosti zo dňa 

12.12.2014 boli pre MŠ 11.01.2015 poukázané finančné prostriedky vo výške 10 tis. €, bez 

ktorých by zamestnanci MŠ nedostali výplaty. Tieto prostriedky boli už čerpaním z rozpočtu 

na rok 2015, čiže MŠ znovu na konci roka 2015 budú chýbať. 

PhDr. Jurečková doporučila uvedený materiál schváliť s tým, že v prípade výskytu 

problémov sa tieto budú priebežne riešiť v rámci rozpočtu. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia upozornila na okolnosti čerpania 

rozpočtovaných finančných prostriedkov školských zariadení. 
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Primátor navrhol prijať úlohu predložiť správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na 

území mesta Strážske na roky 2014/2015. 

 

MsZ ukladá : 

predložiť správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na území mesta Strážske na roky 

2014/2015 ( presne rozpísať mzdy, odvody, osobné a riadiace príplatky, odmeny, tovary a 

služby, počty pracovníkov, ich úväzky, počet elokovaných pracovísk a žiakov, počty cudzích 

detí, ktoré navštevujú CVČ v Strážskom, počty externých zamestnancov, počet záujmových 

krúžkov a priemerný počet žiakov na jedného externého zamestnanca a ďalšie ). 

    T : do 16.02.2015    Z : referent školstva  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Michal Knap 

 

K bodu č.11 : Návrh rozpočtu mesta Strážske  na roky 2015 – 2017 

 

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

mala Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia.  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske  k návrhu rozpočtu na rok 2015, viacročného 

rozpočtu na roky 2015 – 2017 a k návrhu programového rozpočtu mali poslanci k dispozícii 

doma. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na to, že predtým schválené VZN č.1/2015 je možné 

meniť už iba dodatkami. Zároveň sa vyjadril k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 s tým, že 

predložený návrh rozpočtu mesta je v súlade s príslušnými zákonmi, je vyvážený 

a neobsahuje významnejšie rizikové faktory a doporučuje ho schváliť. 

Ing. Demko mal otázky ku niektorým položkám rozpočtu. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia poskytla vysvetlenie k jeho pripomienkam 

ako aj k niektorým ďalším položkám rozpočtu a k programovému rozpočtu. 
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Primátor doplnil vyjadrenie vedúcej ekonomického oddelenia ohľadom predpokladaného 

vývoja príjmov rozpočtu z podnikateľskej činnosti ako aj potrebných finančných 

prostriedkov na investičné akcie mesta. 

P. Knap – na rekonštrukciu a modernizáciu mestských komunikácií nie sú plánované 

finančné prostriedky. 

Primátor vysvetlil, že mestské komunikácie budú riešené v rámci PPP projektov, tak ako to 

bolo schválené v minulom roku. 

P. Knap mal výhrady k programovému rozpočtu k zodpovednosti prednostu MsÚ, pričom 

funkcia prednostu nie je obsadená. 

Primátor vysvetlil dôvody, prečo je to tak s tým, že v tomto materiáli sa zmení zodpovednosť 

na funkciu primátor.  

Mgr. Lacová – súhlasím s investíciou na rekonštrukciu a modernizácia kina, je už 

vypracovaný projekt na túto rekonštrukcia ? 

Primátor – sú vypracované 3 projekty a to na zdravotechniku, elektroinštaláciu a na kúrenie. 

Ing. Demko – nesúhlasím s touto investíciou, táto investícia vyvolá mestu ďalšie náklady, je 

potrebné investovať do niečoho, čo mestu prinesie úsporu. 

Primátor – MsZ v minulom volebnom období schválilo túto investičnú akciu, ktorú je 

potrebné už dokončiť. Pri záverečnom účte, ak bude prebytok, sa určia priority ďalších 

investičných akcií. 

Mgr. Tejgi – sme na začiatku volebného obdobia, mali by sme dohodnúť a určiť priority 

investičných akcií. 

 

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

  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

Vo svojom vystúpení poukázal na to, že mestu veľmi chýba kultúrnospoločenská sála pre 

organizovanie rôznych vystúpení hudobných a umeleckých telies, aby sa mohli občania 

mesta kultúrne vyžiť. 

 

MsZ schvaľuje : 

 

Rozpočet mesta Strážske na rok 2015 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

vo výške :       2 860 226,00 € 

Bežný rozpočet : 

Príjmová časť rozpočtu    2 722 576,00 € 
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Výdavková časť rozpočtu    2 635 517,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu         87 059,00 € 

Kapitálový rozpočet : 

Príjmová časť rozpočtu                  0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu             137 650,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu   - 137 650,00 € 

Finančné operácie : 

Príjmová časť rozpočtu        137 650,00 € 

Výdavková časť rozpočtu          87 059,00 € 

Prebytok finančné operácie         50 591,00 € 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske  k návrhu rozpočtu na rok 2015, viacročného 

rozpočtu na roky 2015 – 2017 a k návrhu programového rozpočtu. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2016 – 2017 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške : 

Rok 2016     2 649 718,00 € 

Bežný rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu    2 649 718,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    2 562 659,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu         87 059,00 € 

Kapitálový rozpočet : 

Príjmová časť rozpočtu      0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu      0,00 € 

Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu   0,00 € 

Finančné operácie : 

Príjmová časť rozpočtu      0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu        87 059,00 € 
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Schodok finančné operácie     - 87 059,00 € 

 

Rok 2017      2 649 718,00 € 

Bežný rozpočet :     

Príjmová časť rozpočtu    2 649 718,00 € 

Výdavková časť rozpočtu    2 562 659,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu         87 059,00 € 

Kapitálový rozpočet : 

Príjmová časť rozpočtu     0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu     0,00 € 

Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu  0,00 € 

Finančné operácie : 

Príjmová časť rozpočtu      0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu        87 059,00 € 

Schodok finančné operácie     - 87 059,00 € 

 

K bodu č. 12 : Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2015 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčová, spracovateľka tohto 

materiálu mala podrobný komentár s tým, že poukázala na to, že viaceré položky rozpočtu sú 

ponížené. Pre MsPS mesta Strážske bol na rok 2015 navrhnutý príspevok od zriaďovateľa vo 

výške 487 000 €. Tento navrhovaný príspevok je oproti reálnemu čerpaniu príspevku za rok 

2014, ktorý bol vo výške 497 498,34 € o 10 498,34 € nižší. Vzhľadom k tomu sme v návrhu 

rozpočtu na r.2015 krátili plánované použitie prostriedkov v jednotlivých komoditách, čo 

reálne nezodpovedá skutočnosti,  ktorá bola v r. 2014. MsPS bude musieť veľmi 

zvážiť,  ktoré tovary a služby objedná, nakoľko pri zníženom rozpočte nebudeme môcť 

zrealizovať práce, ktoré sme vykonali v r. 2014. Žiadame preto zriaďovateľa zohľadniť 

prípadnú  potrebu navýšenia príspevku (v prípade nedostatku vlastných zdrojov) v priebehu 

roka 2015. Zároveň informovala, že je predpoklad zisku z podnikateľskej činnosti, ktorý by 

bolo možné pri záverečnom účte mesta presunúť na vykrytie nákladov na hlavnú činnosť 

MsPS. 

  

MsZ schvaľuje : 

Rozpočet MsPS mesta Strážske na rok 2015: 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 
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Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi  

 

K bodu č. 13 : Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Tento návrh dodatku bol vypracovaný na 

základe upozornenia prokurátora pri dodržiavaní VZN č. 3/2014 o  spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd . 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi  

 

K bodu č. 14 : Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi, 

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková informovala, že návrh 

dodatku č. 3 k VZN bol vypracovaný v snahe riešiť terajší systém nakladania s drobnými 

stavebnými odpadmi (DSO) a zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov 

(BRO) na zberných miestach biologicky rozložiteľného odpadu.  

Terajší systém prevádzkovania zberných miest, ktorý funguje na základe „uvedomelosti“ 

občana sa neosvedčil. Na zberné miesta, keďže sú voľne prístupné aj autami, je ukladaný aj 

stavebný odpad nielen občanmi mesta ale aj drobnými podnikateľmi z mesta a okolia so 

zameraním na stavebnú činnosť. Občania mesta tiež požiadali o zrušenie zberného miesto 

BRO na ul. Za záhradami a na ulici Krivošťanskej. 

Návrh dodatku preto jednoznačne stanovuje, že nakladanie s odpadmi podľa tohto VZN sa 

vzťahuje na pôvodcu, ktorý je poplatníkom mesta Strážske – fyzickou osobou, aby bolo 

možné pokutovať občanov z iných obcí a miest, ktorí ukladajú odpady v našom meste. 

Návrh ruší zberné miesto BRO na ul. Za záhradami a na ulici Krivošťanskej a zavádza 

systém preberania odpadu od pôvodcov na stredisku technických služieb v pracovných dňoch 

do 15°° resp. do 18°° hod. a tiež v sobotu. 
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Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi, 

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi  

 

K bodu č. 15 : Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2014 

 

Písomný materiál bol písomný, poslanci ho mali k dispozícii doma. 

 

MsZ schvaľuje : 

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2014: 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 16 : Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2015 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2015 : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 17 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na I. polrok 2015 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

MUDr. Jurečková, PhD. – navrhujem, aby boli zasadnutia tak ako v predchádzajúcich 

obdobiach, t.j. vo štvrtok, vzhľadom k tomu, že v stredu sa nemôžem zúčastniť zasadnutí 

z pracovných dôvodov. 

Primátor informoval, že zasadnutia zvoláva on a tým má právo aj určiť ich termíny, ale chce 

byť ústretový a po dohode poslancov sa prispôsobí. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli, 

aby zasadnutia boli vo štvrtok o 13,00 hod.   

 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok 2015 
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s úpravami MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

nakladania s finančnými prostriedkami v ZUŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, že ZUŠ stále nemá zriadené svoje web sídlo. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór uviedol, že zákon síce neukladá škole mať webové sídlo, ale je 

dobré, ak ho má, aby mohla tak informovať verejnosť o svojej činnosti, o pripravovaných 

akciách ako aj zverejňovať zmluvy v zmysle zákona. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania 

s finančnými prostriedkami v ZUŠ MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

nakladania s finančnými prostriedkami v Centre voľného času. 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania 

s finančnými prostriedkami v Centre voľného času zobralo MsZ na vedomie. 

 

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

položky 637 005 – špeciálne služby ( požiarna ochrana, právne služby ) na MsÚ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, že Dodatok č.1  zmluvy s právnikom nebol 

zverejnený na webovom sídle mesta, čo je v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z.  

o slobodnom prístupe k informáciám.   

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 005 – 

špeciálne služby ( požiarna ochrana, právne služby ) na MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových 

príjmov  221 004 – ostatné poplatky ( výherné prístroje ) 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov  221 004 – 
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ostatné poplatky ( výherné prístroje ) MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 22 :  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, že zo 16 vykonaných kontrol až v 11 prípadoch boli 

zistené nedostatky. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, že pri porovnaní s predchádzajúcim rokom bol 

počet kontrol so zistenými nedostatkami a ich závažnosť zhruba na rovnakej úrovni. 

Dlhodobý trend závažnosti nedostatkov je však pozitívny. 

PhDr. Bušaničová – nezverejnenie zmluvy je vážnym porušením zákona, za ktoré je 

zodpovedný príslušný zamestnanec. Zároveň požadovala informáciu o splnení prijatých 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, že o plnení týchto podáva kontrolovaný subjekt 

správu. Kontrolu splnenia opatrení preveruje pri ďalšej tematickej kontrole. 

Ing. Demko mal výhrady k stanoveným termínom prijatých opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2014 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

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

 

P. Šuľak – zistenia nedostatkov v meste poslanci by mali hlásiť riaditeľovi MsPS hneď po ich 

zistení. 

MUDr. Jurečková, PhD. - p. Hicová Žaneta žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej 

výpomoci, nakoľko v jej živote došlo k nepríjemnej a smutnej udalosti – zomrela jej matka. 

Ako uvádza v žiadosti, ostala už len sama. Je nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce, soc. 

vecí a rodiny Michalovce a je poberateľkou len dávky v hmotnej núdzi. Nakoľko sa ocitla vo 

finančnej tiesni, práve z tohto dôvodu žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci, 

ktorá by jej aspoň z časti pomohla pri vynaložených nákladoch spojených s pohrebom jej 

matky. P. Hicová Žaneta pracuje v rámci aktivačnej činnosti v Meste Strážske, kde si 

svedomito plní svoje pracovné povinnosti a pracovnú dochádzku má tiež pravidelnú. Taktiež 

p. Hicová Anna (už nebohá matka p. Hicovej Žanety) pracovala v rámci aktivačnej činnosti 

v Meste Strážske, kde si taktiež svedomito plnila svoje pracovné povinnosti. U žiadateľky p. 

Hicovej Žanety neevidujeme dlh na TKO. 
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V zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske 

podľa čl. 5 ods. 8 účelovo určené dávky sa poskytujú na základe riadne vyplnenej 

a vydokladovanej žiadosti; podľa bodu a) pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných 

a cintorínskych služieb do 100,- Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Hicovú Žanetu vo výške 100 € : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Rokovanie o sociálnej výpomoci pre p. Piskora Romana a o príspevku obce na tvorbu úspor 

pre D. Fábryovú počas vykonávania ústavnej starostlivosti bolo odložené na budúce 

zasadnutie MsZ. 

MUDr. Jurečková - kedy nabehne výroba v minioceliarni ? 

Mgr. Tejgi – v roku 2012 som žiadal o doplnenie svetelného bodu, uvažuje sa o doplnení 

svetelných bodov ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – tohto roku to z finančných dôvodov nebude možné 

zrealizovať. 

 Mgr. Tejgi – začalo sa s rekonštrukciou niektorých  miestnych komunikácií, bude sa v tom 

pokračovať ďalej ? 

Ing. Fedorko – zatiaľ boli urobené najnutnejšie opravy, vzhľadom k nedostatku finančných 

prostriedkov sa ďalej nepokračovalo, ale v tomto roku sa bude pokračovať ďalej. 

Mgr. Tejgi – pri rozsiahlejších opravách by bolo vhodnejšie objednať odbornú firmu, ktorá je 

na túto činnosť lepšie vybavená, aby sa znova tieto výtlky neobjavili. 

Ing. Fedorko – menšie opravy zabezpečujeme svojimi zariadeniami. 

Primátor – objednaná firma sa snaží vykázať čím väčšie výkony, čím prichádza mesto 

o značné finančné prostriedky, preto sa snažíme v maximálnej miere vykonávať opravy sami. 

P. Kováčová informovala o objeme finančných prostriedkov, ktoré boli použité na 

odstránenie výtlkov v minulom roku. 

PhDr. Bušaničová pozvala všetkých poslancov na stretnutie dňa 04.02.2015 o 10.00 hod do 

reštaurácie Aztéka, ktoré organizuje Implementačná agentúra pre Operačný program 

zamestnanosť a sociálna inklúzia spolu s našim zariadením Lidwina. Je to prvé úvodné 

stretnutie v rámci projektu „ Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 

sociálnych služieb “. 
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Mgr. Lacová – na križovatke ul. Vihorlatská a ul. Družstevná je spadnutý stĺp s označením 

ulíc. 

Ing. Fedorko – stĺp je už opravený. 

Mgr. Lacová – doporučujem obchodno-podnikateľskej komisii zvolať pracovné stretnutie 

s podnikateľmi v meste.  

- uvažovať o využití verejného WC, prípadne uvažovať ho dať do prenájmu. 

P. Šuľak – počas celého ročného obdobia, pokiaľ nie sú mrazy, je otvorené. 

P. Baánová – na ul. Mierová 630 nie sú niektoré kontajnery na separovaný zber označené 

farebnými nálepkami. 

Ing. Fedorko – nálepky sú k dispozícii, v krátkom čase budú nalepené. 

 

Primátor informoval o potrebe schváliť súhlas MsZ k žiadosti o poskytnutí dotácie na proces 

obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. 

 

MsZ súhlasí, že : 

Proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Michal Knap 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Informáciu – Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu : „ Hluk v životnom prostredí mesta 

Strážske v súvislosti s prevádzkou Minioceliarne “. 

 

Primátor - v Rade školy pri Centre voľného času v Strážskom bol jej členom bývalý poslanec  

Mgr. Kamil Hajdučko, ktorého členstvo zaniklo. Preto je potrebné schváliť nového člena. 

Doporučil Mgr. Martina Tejgiho. 

 

MsZ schvaľuje : 

Za člena Rady školy pri  Centre voľného času v Strážskom Mgr. Martina Tejgiho : 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa : Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Michal Knap 



- 23 - 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že je potrebné zrušiť členstvo Mgr. Kamila 

Hajdučka. 

 

MsZ ruší : 

členstvo Mgr. Kamila Hajdučka v Rade školy pri Centre voľného času v Strážskom : 

Hlasovanie :  

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Michal Knap 

 

 

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

 

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

o 18,25 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia :   Mgr. Eva Lacová   Magdaléna Juhásová  


