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Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

U Z N E S E N I E 

 
 

č. 213/2015         zo dňa 05.03.2015      

 

A / Berie na vedomie   

 

1. Plnenie úloh z uznesení. 

2. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 

3. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2014. 

4. Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske za rok 2014. 

5. Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2014. 

6. Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2014. 

7. Správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Strážske v školskom roku 2014/2015. 

8. Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS. 

9. Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií 

za rok 2014. 

10. Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania a použitia vybranej 

dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014. 

 

B / Schvaľuje 

 

1. Text do kroniky mesta Strážske za rok 2012 s pripomienkami. 

 

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

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

2. Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Dudičovú Renátu vo výške 100 €. 
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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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

3. Dotácie pre športové oddiely v súlade s VZN č. 5/2010 :  

Športový klub Strážske – futbalový oddiel 12 300 € 

Volejbalový klub     1 500 € 

Športový kolkársky klub   1 200 € 

Klub slovenských turistov    1 300 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja  1 000 € 

Mestský bežecký oddiel    1 600 € 

Tanečný aerobik        600 € 

Tenisový klub        200 € 

Slovenský hortingový zväz – MMA     300 € 

 

Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomná : PhDr. Liduška 

Bušaničová 

 

4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v kultúrno- 

spoločenskom objekte ( A clubu ). 

A club o výmere 237 m2 je umiestnený v kultúrno- spoločenskom objekte v Strážskom, 

súpisné číslo 510, nachádza sa na ul. Obchodnej, je postavený na pozemku parcela číslo 

395, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným 

úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, katastrálne 

územie Strážske.  

l. Nebytové priestory je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej 

žiadosti.   

2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného zámeru. 

Podmienkou je, aby sa investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od uzatvorenia 

nájomnej zmluvy s uchádzačom. Z ceny nájmu je možné odpočítať len náklady na 

prípadnú opravu vonkajšej fasády, prípadné zateplenie objektu, výmenu okien, vstupných 

dverí /vonkajšie dvere/, elektroinštaláciu a rekonštrukciu vody, plynu a kúrenia 
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maximálne do výšky 50 % nákladov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta Strážske. Cenu dodanej technológie, prípadne vybavenia nie je možné odpočítať z 

ceny nájmu. 

3. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom a 

najvhodnejší investičný zámer na zhodnotenie.  

4. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú. Minimálna doba 

nájmu je 5 (päť) rokov za podmienky, že si uchádzač bude plniť všetky podmienky podľa 

nájomnej zmluvy.  

5. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne 335,00 € 

mesačne, t.j. minimálne 1 005,00 €/ štvrťročne. Nájomné sa bude platiť vopred za 

kalendárny štvrťrok. V cene za nájom nie sú zahrnuté platby za energie a média 

(elektrina a pod.).  

6. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2015 do 14,00 hod. v 

zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku 

uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom nebytových priestorov v A clube  - 

neotvárať". Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené 

neporušené do termínu ich otvárania.  

7. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2015 o 14,30 hod.za 

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

termíne budú prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za prenájom a 

predpokladaný investičný zámer.  

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

9. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

      K návrhu uchádzač priloží:  

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

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

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni.  

- čestné vyhlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov 

investičnej akcie  

- čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči mestu žiadne nedoplatky  
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Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí majú 

nedoplatky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné 

konanie alebo ktorí nepreukážu hodnoverným spôsobom finančné krytie vo výške 

predpokladaných nákladov investičnej akcie.  

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

podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po 

lehote určenej v podmienkach súťaže. 

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

12. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2015  Návrh je možné dopĺňať len v 

lehote do 00.00.2015 do 14,00 hod.  

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž. 

15. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie 

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením nájmu 

nebytových priestorov MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a výzve žiadateľa, ktorému  bol schválený nájom k podpísaniu 

nájomnej zmluvy. 

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

uznesenia primátorom mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predkladateľom ponúk 

písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

17. Ak uchádzač odstúpi od nájmu nebytových priestorov, alebo ak v lehote 1 (jeden) 

mesiac od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu 

s vyhlasovateľom na tieto nebytové priestory, tak tie sa prenájme ďalšiemu uchádzačovi v 

poradí schváleným MsZ. 

18. Zmluva o nájme nebytových priestorov je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora 

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

vopred. 

19. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť nebytové 

priestory v A clube do 00.00.2015  do 12,00 hod.  

20. Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu 

a pod. s ich poskytovateľmi. 
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21. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476   

 

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

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

Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Jozef Meňovčík, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

5. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v OD 

Laborec na prízemí. ( Cukráreň-pizzéria ). 

Obchodný dom Laborec  - je umiestnený v Strážskom, má súpisné číslo 269, nachádza sa 

na ul. Obchodnej a je postavený na pozemku parcelné číslo 401/1, zapísaný na Liste 

vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, 

Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  

l. Nebytové priestory je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej 

žiadosti.   

2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného zámeru. 

Podmienkou je, aby sa investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od uzatvorenia 

nájomnej zmluvy s uchádzačom. Z ceny nájmu je možné odpočítať len náklady na 

prípadnú opravu vonkajšej fasády, prípadné zateplenie objektu, výmenu okien, vstupných 

dverí /vonkajšie dvere/, elektroinštaláciu a rekonštrukciu vody, plynu a kúrenia 

maximálne do výšky 50 % nákladov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta Strážske. Cenu dodanej technológie, prípadne vybavenia nie je možné odpočítať z 

ceny nájmu. 

3. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom a 

najvhodnejší investičný zámer na zhodnotenie.  

4. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú. Minimálna doba 

nájmu je 5 (päť) rokov za podmienky, že si uchádzač bude plniť všetky podmienky podľa 

nájomnej zmluvy.  

5. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne 420,00 € 

mesačne, t.j. minimálne 1 260,00 €/ štvrťročne. Nájomné sa bude platiť vopred za 

kalendárny štvrťrok. V cene za nájom nie sú zahrnuté platby za energie a média 

(elektrina a pod.).  

6. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2015 do 14,00 hod. v 

zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku 
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uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom nebytových priestorov v Obchodnom dome 

Laborec - neotvárať". Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené 

neporušené do termínu ich otvárania.  

7. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2015 o 14,30 hod.za 

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

termíne budú prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za prenájom a 

predpokladaný investičný zámer.  

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

      9. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

       K návrhu uchádzač priloží:  

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

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

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni.  

       - čestné vyhlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov 

investičnej akcie  

- čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči mestu žiadne nedoplatky  

Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí majú 

nedoplatky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné 

konanie alebo ktorí nepreukážu hodnoverným spôsobom finančné krytie vo výške 

predpokladaných nákladov investičnej akcie.  

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

podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po 

lehote určenej v podmienkach súťaže.  

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

12. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2015  Návrh je možné dopĺňať len v 

lehote do 00.00.2015 do 14,00 hod.  

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž. 
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15. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie 

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením nájmu 

nebytových priestorov MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a výzve žiadateľa, ktorému  bol schválený nájom k podpísaniu 

nájomnej zmluvy.  

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

uznesenia primátorom mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predkladateľom ponúk 

písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

17. Ak uchádzač odstúpi od nájmu nebytových priestorov, alebo ak v lehote 1 (jeden) 

mesiac od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu 

s vyhlasovateľom na tieto nebytové priestory, tak tie sa prenájme ďalšiemu uchádzačovi v 

poradí schváleným MsZ. 

18. Zmluva o nájme nebytových priestorov je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora 

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

vopred. 

19. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť nebytové 

priestory v Obchodnom dome Laborec do 00.00.2015  do 12,00 hod. 

20. Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu 

a pod. s ich poskytovateľmi. 

21. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476   

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

6. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu Pohostinstvo na  

futbalovom štadióne.  

Objekt je umiestnený v Strážskom, má súpisné číslo 11, nachádza sa na ul. Mládeže a je 

postavený na pozemku parcelné číslo 43/2, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 

v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, 

okres: Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  

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

Predmetom nájmu nie je pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť.  



8 

 

2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného zámeru. 

Podmienkou je, aby sa investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od uzatvorenia 

nájomnej zmluvy s uchádzačom. Z ceny nájmu je možné odpočítať len náklady na 

prípadnú opravu strechy, opravu vonkajšej fasády, prípadné zateplenie objektu, výmenu 

okien, vstupných dverí /vonkajšie dvere/, elektroinštaláciu a rekonštrukciu vody, plynu 

a kúrenia maximálne do výšky 50 % nákladov v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta Strážske. Cenu dodanej technológie, prípadne vybavenia nie je možné 

odpočítať z ceny nájmu. 

3. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom a 

najvhodnejší investičný zámer na zhodnotenie nehnuteľnosti.  

4. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú. Minimálna doba 

nájmu je 5 (päť) rokov za podmienky, že si uchádzač bude plniť všetky podmienky podľa 

nájomnej zmluvy.  

5. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne 150,00 

€/mesačne, t.j. minimálne 450,00 €/ štvrťročne. Nájomné sa bude platiť vopred za 

kalendárny štvrťrok. V cene za nájom nie sú zahrnuté platby za energie a média (plyn, 

teplo, voda a pod.).  

6. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2015 do 14,00 hod. v 

zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku 

uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom objektu Pohostinstvo FŠ - neotvárať". 

Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené neporušené do 

termínu ich otvárania.  

7. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2015 o 14,30 hod.za 

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

termíne budú prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za prenájom a 

predpokladaný investičný zámer.  

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

9. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

      K návrhu uchádzač priloží:  

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

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

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni.  
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- čestné vyhlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov 

investičnej akcie  

- čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči mestu žiadne nedoplatky  

Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí majú 

nedoplatky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné 

konanie alebo ktorí nepreukážu hodnoverným spôsobom finančné krytie vo výške 

predpokladaných nákladov investičnej akcie.  

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

podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po 

lehote určenej v podmienkach súťaže.  

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

12. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2015  Návrh je možné dopĺňať len v 

lehote do 00.00.2015 do 14,00 hod.  

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž.  

15. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie 

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením nájmu 

nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a výzve žiadateľa, ktorému  bol schválený nájom nehnuteľnosti k 

podpísaniu nájomnej zmluvy.  

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

uznesenia primátorom mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predkladateľom ponúk 

písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

17. Ak uchádzač odstúpi od nájmu nehnuteľnosti, alebo ak v lehote 1 (jeden) mesiac od 

oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na 

túto nehnuteľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenájme ďalšiemu uchádzačovi v poradí 

schváleným MsZ. 

18. Zmluva o nájme nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora mesta 

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

vopred. 
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19. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť 

nehnuteľnosť - objekt Pohostinstva na FŠ  do 00.00.2015  do 12,00 hod.  

20. Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu 

a pod. s ich poskytovateľmi. 

21. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476   

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti „ Objekt – Kolkáreň “: 

 Kolkáreň je   umiestnená v Strážskom, má súpisné číslo 255, nachádza sa na ul. 

Obchodnej a je postavená na pozemku parcelné číslo 543/3, v katastrálnom území 

Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom 

Michalovce, katastrálny odbor a je evidovaná liste vlastníctva LV  č. 1236. 

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

Predmetom predaja je aj pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť.  

2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj návrh predpokladaného investičného zámeru.  

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

investičný zámer na nehnuteľnosti. Minimálna kúpna cena je vo výške 80 000 Eur. 

4. Kúpna zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom po 00.00.2015. 

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

VÚB Strážske, číslo účtu IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552, BIC: SUBASKBX  

finančnú zábezpeku vo výške 10% zo schválenej minimálnej kúpnej ceny, ktorú doloží 

výpisom z bankového účtu. Túto zábezpeku je povinný zložiť do 00.00.2015. Táto zložená 

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

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

kolkárskeho oddielu bezodplatným poskytnutím časti objektu Kolkárne určenej na túto 

činnosť (kolkárska dvojdráha, šatne, sprchy, sociálne zariadenia) podľa ich požiadaviek 

na tréningy, na zápasy (majstrové a priateľské) a nimi organizované turnaje. V tomto 

zmysle je povinný uzatvoriť s miestnym kolkárskym oddielom príslušnú zmluvu. 

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

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2015 do 14,00 hod. v 

zapečatenej obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku 
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uvedú svoje meno, adresu a oznam "Kúpa objektu Kolkárne – neotvárať “. Došlé návrhy 

budú označené dátumom podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich 

otvárania.  

8. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2015 o 14,30 hod. za 

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

termíne budú prečítané mená uchádzačov s oznámením ceny za kúpu a predpokladaný 

investičný zámer.  

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

10. V žiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaje: 

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

b) návrh využitia nehnuteľností, 

c) investičný zámer uchádzača, 

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

11.Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

K návrhu uchádzač priloží: 

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

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

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

Sociálnej poisťovni, 

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

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

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

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

reštrukturalizačné konanie, 

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

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

nehnuteľnosti 

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

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

Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie. Zo súťaže 

budú vylúčení aj štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných spoločností, ktoré majú 

podlžnosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske.  
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12. Návrh je možné zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným 

podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po 

lehote určenej v podmienkach súťaže. 

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

14. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2015. Návrh je možné dopĺňať len 

v lehote 00.00.2015 do 14,00 hod.      

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

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

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

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž. 

17. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie 

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené schválením predaja 

nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému bol schválený predaj nehnuteľnosti k 

podpísaniu kúpnej zmluvy.    

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

príslušného uznesenia mesta primátorom, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a 

uchádzačom písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

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

mesta v úradných hodinách. Čas nahliadnutia do kúpnej zmluvy je potrebné dohodnúť 

vopred. 

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

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

vyhlasovateľom neuzatvorí kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom na túto nehnuteľnosť, tak 

predávajúci má právo ponechať si polovicu zo zloženej zábezpeky. Druhú polovicu 

zloženej zábezpeky vráti uchádzačovi do 7 pracovných dní odo dňa  oznámenia, že 

uchádzač odstupuje od kúpy nehnuteľnosti alebo márnym uplynutím lehoty 7 pracovných 

dní od oznámenia výsledku vyhlasovateľom, v ktorej lehote mal uchádzač uzatvoriť kúpnu 

zmluvu.  

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

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

oznámenia výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom.  
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23. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť 

nehnuteľnosť - objekt Kolkárne do 00.00.2015 do 12.00 hod. 

24. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová. č. tel. 056/3812 476, MsPS č. tel. 

056/6894940 

 

Za : PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

Baánová, Ing. Stanislav Demko, Proti : Michal Knap, Neprítomná : PhDr. Liduška 

Bušaničová 

 

8. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne 

(bufet a súvisiace priestory). 

Kolkáreň ( bufet a súvisiace priestory ) je umiestnená v Strážskom, súpisné číslo 255, 

nachádzajúca sa na ul. Obchodnej, postavená na pozemku parcelné číslo 543/3, 

v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, vedený na Liste 

vlastníctva LV č. 1236, list vlastníctva vedený Okresným úradom Michalovce, katastrálny 

odbor.    

Na prenájom je určený: 

Bufet podlahová plocha ......  107,56 m2 

Letná terasa o výmere .........   97,78 m2 

Sklad .....................................   11,81 m2 

Sklad .....................................     4,86 m2 

Šatňa .....................................     4,18 m2 

Kuchynka .............................     6,85 m2 

Soc. zariadenie ....................      9,44 m2 

Chodba .................................     4,16 m2 

Vchod z vonku .....................     8,81 m2 

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

Predmetom nájmu nebude pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť. 

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

3. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú do 31.08.2015.  

4. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne  

250 €/mesačne. Nájomné sa bude platiť mesačne vopred na účet Mesta Strážske. V cene 

za prenájom nie sú zahrnuté platby za energie a média (plyn, teplo, voda a pod.). 
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5. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, 

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2015 do 14,00 hod. v 

zapečatenej obálke. Lehota na doručenie  návrhu je lehotou hmotnoprávnou lehotou. Na 

obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam „Prenájom bufetu v objekte Kolkárne – 

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

neporušené do termínu ich otvárania.  

6. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2015 o 14,30.  hod. za 

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

termíne budú prečítané mená uchádzačov  s oznámením ceny za prenájom.  

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

8. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:    

K návrhu uchádzač priloží: 

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

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

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

Sociálnej poisťovni, 

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

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

súťaže 

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

reštrukturalizačné konanie, 

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

Strážske 

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

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

Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie. Zo súťaže 

budú vylúčení aj štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných spoločností, ktoré majú 

podlžnosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske. 

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

podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po 

lehote určenej v podmienkach súťaže. 

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

11. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2015. Návrh je možné dopĺňať len 

v lehote do 00.00.2015 do 14,00 hod. 
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12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

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

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž. 

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

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením prenájmu 

nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému bol schválený prenájom 

nehnuteľnosti k podpísaniu nájomnej zmluvy.    

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

príslušného uznesenia mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a uchádzačom písomne 

oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.  

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

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

vopred. 

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

od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na 

túto nehnuteľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenajme ďalšiemu uchádzačovi v poradí 

určenom komisiou 

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

nehnuteľnosť - objekt Kolkárne do 00.00.2015 do 12.00 hod.  

19. Nájomca si uzatvorí samostatné zmluvy na dodávku médií, energií, odvoz odpadu 

a pod. s ich poskytovateľmi. 

20. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová. č. tel. 056-3812476 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

9. Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec na poschodí miestnosť č. 5 o výmere  

    39 m² pre Valériu Gažovú, Zámočnícka 170/20, 072 22 Strážske za účelom zriadenia    

    lacného tovaru (second hand). 
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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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

10. Prenájom nebytového priestoru v budove U2 pre Cromwell, a.s., Lamačská 22, 841 

03 Bratislava, pobočka Košice v zastúpení Erika Tomeková, ul. 1. mája,  072 22 

Strážske o výmere cca 20 m2  za  účelom zriadenia kancelárie. 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

11. Prenájom nebytového priestoru v objekte Zimného štadióna na prízemí vstupnej haly  

( šatne ) o výmere 58,48 m² pre MUDr. Miroslavu Korekáčovú, Dobrianskeho 

2656/40, 093 01 Vranov nad Topľou za účelom prevádzkovania neurologickej 

ambulancie. 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

12. Zámer a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v 

prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na 

pozemku parc. č. EKN 28/2 vo vlastníctve mesta Strážske, na stavbu „Záhradkárska 

osada SIHOŤ – elektrifikácia, SO 01 Úsekový odpojovač, SO 02 VN 22 kV El. 

prípojka, SO 03 Trafostanica, SO 04. El. NN rozvody “ , vecné bremeno sa zriadi 

bezodplatne. 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

13. Predĺženia nájomných zmlúv : 

a ) ul. Laborecká 280/29 a 281/27 
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PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO 

BYTU 

 

PREDĹŽENIE 

NÁJOMNEJ ZMLUVY  

Ridaj Radoslav a Ridajová Beáta A-1 do 31.12.2015 

Dudičová Gabriela A-2 do 31.12.2015 

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta A-3 do 31.12.2015 

Adamová Margita A-4 do 31.12.2015 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav A-5 do 31.12.2015 

Piskor Roman A-6 do 31.05.2015 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 do 31.12.2015 

Adam Emil a Adamová Eva A-8 do 31.12.2015 

Šmaťová Eva a Šmaťo Ján A-9 do 31.12.2015 

Janičo Roman a Janičová Ingrid   A-10 do 31.12.2015 

Hrnčiarová Monika B-1 do 31.05.2015 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila B-2 do 31.12.2015 

Tolvaj Jozef, ml. a Tolvajová Albína B-3 do 31.12.2015 

Kapura Viliam a Kapurová Mária B-4 do 31.12.2015 

Tolvaj Jozef, st. a Tolvajová Zlatica B-5 do 31.12.2015 

Hrnčiar Štefan B-6 do 31.12.2015 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza B-7 do 31.12.2015 

Sabolová Jarmila B-8 do 31.12.2015 

Šmaťová Anna B-9 do 31.12.2015 

Tokárová Magdaléna a Tokár 

Ladislav 

  B-10 do 31.12.2015 

 

 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

b ) Obytný dom U-3 : 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

PREDĹŽENIE NÁJOMNEJ  

ZMLUVY 

Rusová Anna U-3/A/1 do 31.12.2016 

Miško Marcel U-3/A/2 do 31.12.2016 

Dubovský Milan U-3/A/3 do 31.12.2016 

Dančišin Erik U-3/A/5 do 31.05.2015 

Štempáková Alžbeta U-3/A/6 do 31.12.2016 

Semancová Jana U-3/A/7 do 31.12.2016 

Diliková Lenka U-3/B/1 do 31.12.2016 

Mikolaj Pavol U-3/B/2 nepredĺžiť 

Benkoová Ľubica U-3/B/3                         do 31.12.2016*  

*s podmienkou splnenia záväzkov voči 

mestu (vyplatiť dlh na TKO) 

Kosť Peter U-3/B/5 do 31.12.2016 

Križanová Lucia U-3/B/6 do 31.12.2016 

Makara Milan U-3/C/1 do 31.12.2016 
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Mazúrová Anna U-3/C/2 do 31.12.2016 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 do 31.12.2016 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4 do 31.12.2016 

Pavolková Mária U-3/C/5 do 31.12.2016 

Smaržiková Silvia U-3/C/6 do 31.12.2016 

Čorejová Lenka U-3/C/7 do 31.12.2016 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

C / Ukladá 

 

1. Vypracovať správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 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 : 20.03.2015     Z : referent školstva 

  

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 
2. Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru  (A clubu ) 

o výmere 237 m2 , ktorý  je umiestnený v kultúrno-spoločenskom objekte v Strážskom, 

súpisné číslo 510, nachádza sa na ul. Obchodnej, je postavený na pozemku parcela 

číslo 395, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej 

Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, 

katastrálne územie Strážske.  

T : 31.03.2015      Z : MsÚ 

 

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 
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Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomná : PhDr. Liduška 

Bušaničová 

 

3. Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere  

113,57 m2 v OD Laborec na prízemí.  Obchodný dom Laborec  je umiestnený 

v Strážskom, má súpisné číslo 269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavený na 

pozemku parcelné číslo 401/1, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii  

nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: 

Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  

T : 31.03.2015      Z : MsÚ 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

4. Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti pohostinstvo na FŠ 

o výmere 96 m2 a terasa o výmere 56 m2, ktorá je umiestnená  v Strážskom, má 

súpisné číslo 11, nachádza sa na ul. Mládeže a je postavená na pozemku parcelné číslo 

43/2, zapísaná na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej 

Okresným úradom Michalovce,  Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, 

katastrálne územie Strážske.  

T : 31.03.2015      Z : MsÚ 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

5. Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti objekt – Kolkáreň, ktorá je  

umiestnená v Strážskom má súpisné číslo 255, nachádza sa na ul. Obchodnej a je 

postavená na pozemku parcelné číslo 543/3, v katastrálnom  území Strážske, obec 

Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená  Okresným úradom Michalovce, 

katastrálny odbor a je evidovaná liste vlastníctva LV  č. 1236. 

 T : 30.04.2015      Z : MsÚ 
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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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

6. Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne 

(bufet a súvisiace priestory), ktoré sú umiestnené v objekte Kolkárne, v Strážskom, 

súpisné číslo 255, nachádzajúcej  sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné 

číslo 543/3, v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, vedený na 

Liste vlastníctva LV č. 1236, list vlastníctva vedený Okresným úradom Michalovce, 

katastrálny odbor. Doba prenájmu je do 31.08.2015. 

      T: 31.03.2015      Z : MsÚ 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

7. Vykonať kontrolu spotreby PHM (spotreba benzínu) v MsPS mesta Strážske za rok  

    2014. 

          T : 30.04.2015     Z : hlavný kontrolór 

 

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

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

Tejgi, Zdržal sa : Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

8. Vyčísliť finančné náklady na zriadenie chránenej dielne pre kamerový systém. 

          T : 15.04.2015     Z : náčelník MsP 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

9. Denne monitorovať, zaznamenať a vyhodnotiť stav výšky hladiny Laborca v súvislosti    

    s dodržiavaním manipulačného poriadku za obdobie jedného mesiaca.  

    T : 06.03.2015 – 06.04.2015    Z: referent ŽP, MsP 
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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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

10. Na základe výsledkov monitoringu iniciovať stretnutie s SVP, š. p. s cieľom revízie  

      manipulačného poriadku. 

T : 20.04.2015     Z : MsÚ 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

11. Materiály na zasadnutie MsZ zverejňovať na web sídle mesta. 

T : stály      Z : MsÚ 

 

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, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

 

  

Strážske, 10.03.2015 

          

    

 

 

Ing. Vladimír Dunajčák 

               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:           PaedDr. Jana Dzurillová    Martin Šuľak 


