
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 05. marca 2015 

 

 

 

Prítomní:  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 

   

Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak, Danka Baánová  

Hlasovanie: 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová 

 

Overovatelia:  PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak  

Hlasovanie: 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová 

 

 

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

7.    Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske za rok 2014 

8.    Správa o činnosti MsP za rok 2014 

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

10.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2012   

11.  Manipulačný poriadok na hati Krivošťany 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných  

       mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách  a MsPS 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2014 

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

       dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014 

15.  Informácie zo zasadnutí komisií 

16.  Interpelácie poslancov 

17.  Diskusia - Rôzne 

18.  Záver                                                                       

 

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z Uznesenia č. 212/2015 zo dňa 28.01.2015 : 

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

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

Úloha bola splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Na zasadnutí komisie 

kultúry a školstva nebol tento materiál prejednávaný. Keďže PhDr. Jurečková, referentka 

školstva, spracovateľka tohto materiálu je tohto času práceneschopná, primátor informoval a 

poukázal na nesprávne údaje v tejto správe.  

Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ sa kriticky vyjadrila k nesprávnym údajom CVČ, ktoré boli 

do tejto správy zapracované. Podrobne informovala o spôsobe výpočtu platov pedagogických 

zamestnancov v školských zariadeniach. Zároveň podrobne informovala o činnosti a 

úspechoch CVČ, vzhľadom k výške platov. 

Primátor okrem iného poukázal na to, že asi polovica rozpočtu mesta je určená na školstvo a 

doporučil, aby bola táto správa  prepracovaná a predložená na najbližšie zasadnutie MsZ. 

Ing. Demko – tento materiál ma sklamal, nie sú tam vôbec jasné informácie, aby sa dalo 

jednoznačne posúdiť, či boli pridelené finančné prostriedky rozdelené správne. 

 

MsZ zobralo na vedomie 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 ).  

MsZ ukladá :  

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 

 

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

 

Informuje primátor :  

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD. - kedy nabehne výroba v minioceliarni ? 

Primátor – 16.02.2015 bol vyhlásený konkurz  minioceliarne, aj napriek tomu chcú 

uskutočniť nábeh výroby. 

Pripomienka Mgr. Lacovej – doporučujem obchodno-podnikateľskej komisii zvolať pracovné 

stretnutie s podnikateľmi v meste – je to záležitosť uvedenej komisie. 

Na ďalšie pripomienky poslancov bolo už odpovedané na predchádzajúcom zasadnutí MsZ. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2014 

 

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

spracovateľka tohto materiálu, v ktorom porovnala jednotlivé ukazovatele v porovnaní s 

rokom 2013. 

P. Šuľak, predseda komisie ŽP doplnil jej komentár s tým, že došlo k veľmi výraznému 

nárastu drobného stavebného odpadu. Zároveň poukázal na to, že po zlikvidovaní skládky 

BRKO na ul. Za záhradami, aj napriek upozorneniam, že skládka je zrušená, je tam znovu 

zhromažďovaný rôzny odpad, podobne ako aj na ul. Laboreckej ( v Krivošťanoch ). 

 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správu za rok 2014 MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7 : Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske za rok 2014 

 

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

materiálu podrobne informovala o jednotlivých položkách tohto rozboru. V závere 

konštatovala, že došlo k predpokladanému kladnému hospodárskemu výsledku. 

Ing. Demko – tento materiál nepovažujem za rozbor hospodárenia, ale iba za správu 

o hospodárení MsPS, pretože tam nie sú vyhodnotené konkrétne ukazovatele voči 

plánovaným. Sú tam uvádzané rôzne konštatovania s tým, že problémy pretrvávajú, ale nie sú 

tam žiadne vyjadrenia ako tieto problémy sú, resp. budú riešené. Vzhľadom 

k minuloročnému teplému počasiu v zimnom období by malo dôjsť k výraznému šetreniu, 

preto ma zaujíma koľko nákladov bolo ušetrených z tohto titulu, pretože v tomto rozbore je 

uvedené, že došlo k zvýšenej spotrebe PHM o cca tisíc litrov. Doporučujem, aby hlavný 

kontrolór vykonal kontrolu spotreby PHM u jednotlivých motorových vozidiel 
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a mechanizmov. Pri spotrebe elektrickej energie na niektorých uliciach verejného osvetlenia 

je uvedené, že došlo k zníženiu spotreby až o 40 %, čo nie je nikde zdôvodnené. 

 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS zdôvodnil zvýšenú spotrebu PHM intenzívnejším kosením, 

v minulom období už bola vykonaná kontrola spotreby PHM hlavným kontrolórom bez 

zistených nedostatkov. Nižšie príjmy boli ovplyvnené nepriaznivým počasím v letnom 

období pri tržbách na kúpalisku. K úspore elektrickej energie u verejného osvetlenia došlo 

hlavne tým, že boli vymenené osvetľovacie telesá a nie preto, že bolo vypínané osvetlenie na 

niektorých periférnych uliciach. 

Ing. Demko vytkol riaditeľovi MsPS, že neuvádza žiadne návrhy na riešenie problémov 

v ďalšom období. 

Primátor – MsPS predložil rozpočet na rok 2014, ktorý obsahoval všetky náklady na 

plánované práce. K 30.09. je zákonom stanovené predloženie rozboru hospodárenia s tým, že 

na vyskytnuté problémy majú byť navrhnuté riešenia. Zároveň vysvetlil okolnosti úspory 

elektrickej energie verejného osvetlenia.  

P. Knap poukázal na veľmi nízke príjmy z využívania športových zariadení.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že príjmy z využívania mestskej telocvične na 

predajné akcie sú zaevidované. 

Primátor – naše športové zariadenia sú málo využívané, je potrebné zvýšiť záujem 

u obyvateľov mesta o ich využívanie. Športová komisia by sa mala tým zaoberať. 

P. Meňovčík – keď by sme zvýšili poplatok za používanie športových zariadení, ešte viac 

poklesne ich využívanie. 

P. Knap – telocvičňa by sa nemala využívať na predajné akcie, pretože sa tým ničí podlaha. 

Mgr. Tejgi – je nutné, aby sa zamykali priestory futbalového štadióna ? 

Ing. Fedorko – pokiaľ to bude schválené, aby bol futbalový štadión stále otvorený, je 

predpoklad, že dôjde k zničeniu a odcudzeniu zariadenia v areáli štadióna. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že pokiaľ mesto chce od MsPS, aby vykonával 

ďalšie činnosti, musí to od MsPS žiadať. Zároveň poukázal na to, že MsPS by nemal 

dosahovať až taký vysoký zisk, aký v uplynulých rokoch prezentoval. Čo sa týka kontroly 

spotreby PHM, táto bola vykonaná v máji minulého roku bez závažných nedostatkov tak, ako 

o tom informoval riaditeľ MsPS. 

 

Hlasovanie za úlohu 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 
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MsZ zobralo na vedomie Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske za rok 2014. 

 

K bodu č. 8 : Správa o činnosti MsP za rok 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Roman, náčelník MsP mal úvodný 

komentár k tejto správe, v ktorom upozornil na nebezpečenstvo starých stromov, ktoré 

ohrozujú zdravie, resp. aj život občanov mesta. 

 

Mgr. Tejgi – má MsPS externého pracovníka, ktorý by vedel posúdiť stav stromov, aby 

mesto bolo chránené v prípade úrazu spôsobeného spadnutým stromom. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že takého pracovníka MsPS nemá a každý odborný 

posudok v tejto oblasti je finančne veľmi nákladný. 

MUDr. Jurečková, PhD. – aké by boli finančné náklady na zriadenie chránenej dielne 

kamerového systému a či by mesto mohlo dostať príspevok na túto činnosť z Úradu práce, 

soc. vecí a rodiny. 

P. Roman, náčelník MsP – máme skúsenosti z iných miest, vieme to pripraviť. 

Ing. Demko – kontroluje niekto tieto záznamy a aká je zálohovateľnosť kamerového systému. 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že záznamy zo 16 kamier sa dajú zálohovať 30 dní, ale 

podľa zákona o ochrane osobných údajov je možné tieto údaje zálohovať iba 7 dní. Spätne 

kontrolovať všetky tieto záznamy fyzicky nie je možné. 

P. Šuľak – doporučujem, aby telefónny kontakt na MsP bol viditeľne umiestnený na 

frekventovaných miestach v meste. 

 

Hlasovanie za úlohu 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 

 

Správu o činnosti MsP za rok 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Zástupca Domsprávu s.r.o. sa zasadnutia 

MsZ nezúčastnil z pracovných dôvodov. 

Primátor doporučil, aby sa odpis nevymožiteľných pohľadávok zatiaľ nevykonal, kým 

nebude definitívne jasné, že sú tieto pohľadávky nevymožiteľné.  
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Ing. Demko požadoval vysvetlenie, ako je možné, že na Chemiku A mal nájomník vysoký 

dlh a zároveň aj na Chemiku B mal ďalší vysoký dlh. Aké boli urobené opatrenia zo strany 

správcu, aby k takému niečomu nedošlo. 

 

Rozbor hospodárenia Domspráv s.r.o. za rok 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh textu do kroniky mesta za rok 2012   

 

Tento materiál mali poslanci k dispozícii doma elektronickou poštou. Jednotlivé pripomienky 

poslancov budú zohľadnené v Kronike mesta za rok 2012. 

 

Hlasovanie za schválenie textu 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 

 

K bodu č. 11 : Manipulačný poriadok na hati Krivošťany 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tejto problematike 

mal Ing. Demko, ktorý bol oslovený občanmi ul. Krivošťanskej. Jedná sa o problém vysokej 

hladiny Laborca spôsobenej výstavbou MVE, čím dochádza k podmákaniu domov 

a pozemkov obyvateľov mestskej časti Krivošťany. 

 

Hlasovanie za udelenie slova občanov mestskej časti Krivošťany : 

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 

 

MUDr. Pivarník vo svojom vystúpení poukázal na to, že pokiaľ tam nebola uvedená do 

prevádzky MVE, nijaký problém nebol. Po začatí prevádzky nám začali podmákať základy 

domov a pozemky. 

P. M. Zambory vo svojom vystúpení podrobne doplnil ďalšie skutočnosti ohľadom tohto 

problému s tým, že sa nedodržiava stav hladiny Laborca v zmysle dohody s MVE. Zároveň 

upozornil, že v tejto záležitosti musí jednať mesto, pretože s občanmi jednať nebudú. Taktiež 

upozornil, že sa jedná o havarijný stav, pri ktorom je nielen ničený majetok obyvateľov, ale 

je aj zaplavovaná príjazdová cesta. 

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla, aby bol stav hladiny Laborca denne kontrolovaný 

pracovníkom mesta a podľa zistenej skutočnosti by bol zvolený ďalší postup zo strany mesta. 
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P. M. Konečný vo svojom vystúpení vysvetlil okrem iného spôsob regulácie výšky hladiny 

Laborca, ktorá je stále havarijná, čím sú pozemky stále podmáčané. 

P. Bočková informovala o manipulačnom poriadku hati Krivošťany, ktorý bol schválený ešte 

v roku 2011, na ktorý nadväzuje manipulačný poriadok MVE. Zároveň informovala o ďalších 

postupoch, vzhľadom k tomu, že zástupcovia MVE s týmto nesúhlasili. Záverom z týchto 

jednaní bolo, že mesto nemá kompetencie do tohto zasahovať.  

Primátor vyzval zainteresovaných, aby navrhli spôsob ďalšieho riešenia tohto problému. 

Ing. Demko navrhol prijať úlohu denne monitorovať, zaznamenať a vyhodnotiť stav výšky 

hladiny Laborca v súvislosti s dodržiavaním manipulačného poriadku za obdobie jedného 

mesiaca. 

Hlasovanie za úlohu 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 

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 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doporučil na základe výsledkov monitoringu iniciovať 

stretnutie so zástupcami SVP, š. p. s cieľom revízie manipulačného poriadku. 

MsZ ukladá : 

Na základe výsledkov monitoringu iniciovať stretnutie so zástupcami  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 

 

Ing. Demko navrhol, aby písomné materiály na zasadnutie MsZ boli zverejňované na web 

stránke mesta. 

Hlasovanie za úlohu materiály na zasadnutie MsZ zverejňovať na web stránke 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 
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K bodu č. 12, 13, 14 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách  

a MsPS, Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností 

a petícií za rok 2014, Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania 

a použitia vybranej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

MsZ zobralo na vedomie :  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách  a MsPS, Správu hlavného kontrolóra 

mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2014 a Správu hlavného 

kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania a použitia vybranej dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta v roku 2014. 

 

K bodu č. 15 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

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

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

P. Sabadošová vypracovala Vyhodnotenie poskytnutých dotácií pre športové kluby a účel ich 

použitia. Cieľom vyhodnotenia je, aby členovia komisie získali prehľad, na aký účel 

jednotlivé kluby využívajú finančné prostriedky a posúdili efektívnosť, či neefektívnosť ich 

využívania. Komisia predložila návrh poskytnutia dotácie pre športové kluby na rok 2015 a 

odporúča schváliť podľa uvedeného návrhu. 

MUDr. Jurečková, PhD. – pri schvaľovaní dotácií by sa malo postupovať aj podľa 

spoluúčasti športového klubu. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácií 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 € 
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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 

 

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

 

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

 

P. Piskor Roman – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci, nakoľko v jeho 

rodine došlo k smutnej životnej udalosti – zomrela mu manželka a on ostal vdovec so šiestimi 

mal. deťmi. Žiadateľ nemá vyrovnané záväzky voči mestu (dlh na nájomnom vo výške  

315,- Eur). 

Komisia nedoporučuje žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko 

žiadateľ nemá vyrovnané záväzky voči mestu, čo je v rozpore s VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske.  

 

Dobisová Mária – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu výdavkov 

spojených so štúdiom a dopravou. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia nedoporučuje žiadateľke poskytnúť  jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko 

žiadosť nie je v súlade s kritériami stanovenými vo VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

P. Vašatková Anna - žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi - na lieky. Žiadateľka má 

vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia nedoporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko 

žiadosť nie je kompletne zdokladovaná – chýba doklad o úhrade za bývanie. V prípade, že 

poplatky spojené s bývaním uhrádza iná osoba je potrebné ju doplniť do žiadosti ako 

spoločne posudzovanú osobu. Na základe uvedeného bude žiadateľka vyzvaná na doplnenie 

žiadosti s možnosťou podania si opätovnej žiadosti o prehodnotenie. 

 

P. Dudičová Renáta žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na pokrytie 
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pohrebných a cintorínskych služieb spojených s úmrtím jej sestry. Ako uvádza v žiadosti, 

práve kvôli zabezpečeniu pohrebu jej sestry jej vznikol dlh voči Mestskému podniku služieb 

mesta Strážske, s ktorým má uzatvorený splátkový kalendár za spomínané poskytnuté 

pohrebné služby. Nakoľko by chcela tento dlh vyrovnať, žiada o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej výpomoci. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia doporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100,- Eur 

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. Dudičovú Renátu vo výške  

100 € : 

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 

 

P. Rjabušin Marián – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s nevyhnutným ošatením, liečebnými nákladmi 

a poplatkami spojenými s vybavením nového dokladu totožnosti. Žiadateľ má vyrovnané 

záväzky voči mestu. 

Komisia nedoporučuje žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc z dôvodu 

nejasnosti vyplývajúcich z prípadu p. Rjabušina. Komisia preto doporučuje, aby na najbližšiu 

komisiu bol prizvaný sociálny zdravotný koordinátor osvety zdravia pre lokalitu mesta 

Strážske – pán P. B., a to z dôvodu vysvetlenia týchto nejasnosti, nakoľko na Matričnom 

úrade mesta Strážske bolo zistené, že žiadateľ p. Rjabušin, v súčasnej dobe vedený ako 

bezdomovec mal predchádzajúci trvalý pobyt v meste Strážske práve u vyššie spomínaného 

zdravotného koordinátora, ktorý ho k sebe na trvalý pobyt prihlásil a neskôr z trvalého 

pobytu odhlásil. 

 

P. Lakatošová Žaneta – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne 

výdavky na nezaopatrené deti, na ošatenie a pomôcky v škole. Žiadateľka má vyrovnané 

záväzky voči mestu. 

Komisia nedoporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko 
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žiadosť nie je kompletná – doložený platobný doklad SIPO nie je vystavený na meno 

žiadateľky, pričom žiadateľka v žiadosti neuvádza iné spoločne posudzované osoby (s 

výnimkou svojich deti). Preto, ak poplatky spojené s bývaním uhrádza iná osoba je potrebné 

ju doplniť do žiadosti ako spoločne posudzovanú osobu. Taktiež zo strany žiadateľky je 

potrebné doložiť aktuálne potvrdenia. Na základe uvedeného bude žiadateľka vyzvaná na 

doplnenie žiadosti s možnosťou podania si opätovnej žiadosti o prehodnotenie. 

 

Mesto Strážske obdržalo žiadosť o príspevok obce na tvorbu úspor pre dieťa počas 

vykonávania ústavnej starostlivosti. 

Detský domov Uralská 1, Košice v zmysle § 65 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada 

o vyjadrenie k poskytovaniu príspevku na tvorbu úspor pre dieťa Dianu Fábryovú, nar. 

21.04.1998, trvale bytom Strážske, ktorá bola do detského domova umiestnená dňa 

31.01.2014 na základe rozsudku Okresného súdu Michalovce č. k. 15P/315/2013-16 zo dňa 

11.12.2013, právoplatného dňa 04.01.2014. 

Mesto Strážske – Mestský úrad písomne oslovil vyššie uvedený Detský domov Košice 

a podal žiadosť o zaslanie rodinnej anamnézy dieťaťa Diana Fábryová, nar. 21.04.1998, 

trvale bytom Strážske, ktorá je v detskom domove umiestnená. 

Rodinná anamnéza dieťaťa ako súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa má slúžiť ako materiál 

pre Komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva, ktorá sa zaoberá 

žiadosťou detského domova o vyjadrenie k poskytovaniu príspevku obce na tvorbu úspor v 

zmysle § 64 a § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Komisia žiadosť Detského domova prejednala a doporučuje počkať, kým mestu nebude 

doručená odpoveď z Detského domova vo veci žiadosti o zaslanie rodinnej anamnézy 

dieťaťa, ktorá má slúžiť ako materiál k ďalšiemu prejednaniu. 

Komisia sa taktiež v súčasnej dobe zaoberá preskúmaním situácie, či sa dieťa Diana 

Fábryová rok pred umiestnením zdržiavalo na území mesta Strážske, čo tvorí podstatný 

prvok vo veci vyjadrenia sa k poskytnutiu príspevku obce na tvorbu úspor pre dieťa počas 

vykonávania ústavnej starostlivosti. 

Bc. Hudáková, referentka sociálnych vecí a rodiny podrobne informovala o okolnostiach tejto 

situácie s tým, že rodinná anamnéza už bola doručená na MsÚ, z ktorej vyplýva, že 

menovaná sa rok pred umiestnením do detského domova nezdržiavala na území mesta 

Strážske, ale na území mesta Michalovce. Mesto má v zmysle zákona povinnosť poskytnúť 
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príspevok na tvorbu úspor vtedy, ak sa osoba 1 rok pred umiestnením do detského domova 

zdržiavala na území mesta Strážske, čo v tomto prípade to tak nebolo. 

 

Komisia sa v diskusii zhodla, že je potrebné vykonať kontrolu na ul. Laboreckej 280/29 

a 281/27, na tzv. „osade Laborec“. Kontrola sa má týkať drevených kôlni, ktoré si nájomníci 

postavili pri obytných domoch. Hlavným cieľom kontroly je zistiť, na čo konkrétne sú 

spomínané drevené kôlne využívané. 

Dňa 25.02.2015 na základe spoločnej dohody medzi jednotlivými poslancami MsZ, (nižšie 

uvedenými) a členmi komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva (nižšie uvedenými) bola 

vykonaná kontrola na ul. Laboreckej 280/29 a 281/27, na tzv. „osade Laborec“, kde bolo 

kontrolou zistené, že drevené kôlne sú využívané len na uskladnenie dreva a domáceho 

náradia. Kontroly sa zúčastnili dvaja poslanci MsZ a dvaja členovia komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva, a to: Mgr. Eva Lacová – poslankyňa MsZ a členka komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva, p. Martin Šuľák – poslanec MsZ, PhDr. Alena Jurečková – členka komisie 

sociálnej pomoci a zdravotníctva, p. Slávka Kováčová – členka komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva. 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Komisia sa zaoberala stavom stromov, najmä tých starších v gaštanovej aleji na ul. Mierovej 

a v mestskom parku, ktorý je alarmujúci,  najmä pri dnešnom turbulentnom počasí. Po každej 

z väčších búrok je olámané veľké množstvo konárov, ale aj vyvrátených veľkých aj 20 m 

stromov, ktoré môžu spôsobiť ujmu na živote, zdraví, alebo spôsobiť závažnú škodu na 

majetku  prechádzajúcich osôb alebo vozidiel.  

P. Bočková uviedla, že na revitalizáciu  pagaštanov v aleji, alebo iných stromov v mestskom 

parku nie sú vyčlenené žiadne prostriedky v rozpočte a správu nad touto zeleňou má len 

MsPS. Je potrebné prijať opatrenia na posúdenie zdravotného stavu týchto drevín . Ideálne by 

bolo prijať správcu mestskej zelene, ktorý by mal ako kompetentný tieto veci na starosti. 

Komisia doporučuje, aby mesto v krátkom čase navrhlo a prijalo opatrenia na odstránenie 

rizikového stavu. 

Zápis zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 
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Komisia kultúry a školstva – informuje Mgr. Lacová 

 

Členovia komisie sa vrátili k riešeniu  podmienok založenia FS Strážčan. Teraz funguje FS 

Strážčan pod referátom kultúry, odtiaľ vzišla aj podmienka urobiť nábor do speváckej, 

folklórnej a hudobnej zložky súboru. Ďalšou podmienkou bolo, aby si FS Strážčan  pripravil 

do najbližšieho kultúrneho podujatia ( Stavanie mája, Strážčanský jarmok ) vlastné 

vystúpenie ( spevácke aj tanečné ), ktorým by sa prezentoval v meste.                         

Hostia komisie, p. Goroľ a Ing. Babjak predniesli aj svoje ďalšie požiadavky, a síce odmena 

pre choreografa na rok 2015 vo výške 2 400 € a odmena pre hudobnú zložku tiež vo výške 

2 400 € /rok 2015. Informovali aj o požiadavke nových  priestorov na nácvik FS Strážčan. 

Záver komisie bol jednoznačný; najskôr musí FS Strážčan urobiť nábor a zostaviť cca 15 

minútový vlastný recitál a presvedčiť, že existencia FS Strážčan má svoje opodstatnenie.  

Uznesením zo dňa 02.10.2014 bolo schválené poskytnutie priestorov- VÚS dvakrát v týždni, 

v čase od 17.00 hod do 20.00 hod, čo v plnej miere aj využili.  Všetky svoje požiadavky, 

návrhy a podnety do budúcnosti, musia najprv prejednať s referentkou kultúry  

PhDr. Sabadošovou. 

Zápis zo zasadnutia komisie kultúry a školstva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 

mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP –  Ing. Demko informoval, že zasadnutie komisie sa nekonalo zo 

zdravotných dôvodov zapisovateľa Ing. Rohaľa. 

 

Primátor informoval o dlhodobom záujme členov záhradkárskej osady Sihoť o elektrifikáciu 

záhradkárskej osady. Vysvetlil okolnosti tejto dlhodobej požiadavky a zároveň doporučil 

schváliť nasledovné : 

 

MsZ schvaľuje :  

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 : 

Hlasovanie : 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 
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Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Komisia doporučuje predĺženie nájomných zmlúv na byty nižšieho štandardu do 31.12.2015, 

tým nájomcom bytov, ktorí nemajú dlh, ako aj tým, ktorí majú podpísanú dohodu o uznaní 

dlhu a splátkach dlhu a dodržiavajú ju a pravidelne uhrádzajú aj dlhy za TKO. 

Komisia nedoporučuje predĺženie nájomných zmlúv u nájomcov, ktorí majú podpísanú 

dohodu o uznaní dlhu a splátkach dlhu a nedodržiavajú ju a navyše odmietajú podpísať súhlas 

so zaradením do inštitútu OsP mesta Strážske. 

 

Primátor vysvetlil okolnosti, ktoré by vznikli po nepredlžení nájomných zmlúv z dôvodu 

dlhov. 

MsZ schvaľuje :  

Predĺženia nájomných zmlúv : 

a ) ul. Laborecká 280/29 a 281/27 

 

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 

TokárováMagdaléna a Tokár Ladislav   B-10 do 31.12.2015 
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Hlasovanie : 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 

 

Obytný dom U-3 

Komisia prejednala individuálne každého nájomcu bytu, ktorému vznikol dlh na nájomnom 

v dôsledku neuhrádzania nájomného a služieb spojených s bývaním. Nakoľko sa jedná 

o nájomcov bytov spadajúcich do kategórie sociálne slabých rodín, komisia individuálne 

prehodnotila každého nájomcu bytu s dôrazom na súčasnú ekonomickú situáciu nájomcov 

a so zreteľom na ich súčasnú platobnú schopnosť či neschopnosť platiť nájomné, pričom 

mala k dispozícií vypracované sociálne správy o jednotlivých nájomcov bytov. 

Komisia sa zhodla, že nájomcom bytov, ktorí majú podpísanú dohodu o uznaní dlhu 

a splátkach dlhu a dodržiavajú ju, doporučuje predĺžiť nájomné zmluvy. Avšak nájomcom 

bytov, ktorí nedodržiavajú dohodu o uznaní dlhu a splátkach dlhu a navyše nemajú podpísané 

zaradenie do inštitútu osobitného príjemcu mesta Strážske, nedoporučuje predĺženie nájomnej 

zmluvy. 

Komisia doporučuje predĺženie nájomných zmlúv v obytnom dome U-3 do 31.12.2016, tým 

nájomcom bytov, ktorí majú splnené záväzky voči mestu. Taktiež u jednej nájomníčky 

s podmienkou splnenia si záväzkov voči mestu (vyplatenia dlhu na TKO). 

Komisia nedoporučuje predĺženie nájomných zmlúv v obytnom dome U-3 podľa odporúčania 

Domspráv, s.r.o. Michalovce.  

Po rozsiahlej diskusii ohľadom predĺženia, resp. nepredĺženia nájomnej zmluvy s Erikom 

Dančišinom na základe sťažností od obyvateľov U3 na dlhodobé konfliktné správanie jeho 

manželky bol návrh predĺžiť nájomnú zmluvu iba do 31.05.2015. 

 

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 
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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 

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 

 

Hlasovanie : 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 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Miloš Goroľ, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske žiada o prenájom nebytového priestoru 

A clubu za účelom zriadenia kaviarne s cimbalovou muzikou. Tieto priestory by slúžili aj pre 

súbor  Strážčan. Zariadenie by malo názov Kaviareň Folklór, kde  1x v týždni bude hudobná 

produkcia cimbalovej muziky a 1x v mesiaci hudobná produkcia živej tanečnej hudby. 

Komisia doporučuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

Zároveň žiada o úľavu 60 % z prenájmu A clubu v prípade schválenia. Nakoľko priestory 

budú využívané hlavne pre folklórny súbor Strážčan. Priestory budú využívané aj na 

uskladnenie nástrojov, krojov a nácvik  speváckej zložky - komisia doporučuje úľavu 50 % 

z prenájmu.  

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že p. Goroľ prenájom uvedených priestorov 

požaduje ako fyzická osoba na zriadenie kaviarne a až následne pre potreby FS Strážčan, 
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pritom priestory pre nácvik sú k dispozícii aj v dome kultúry, ktoré doposiaľ vôbec neboli 

využívané.   

Po rozsiahlej diskusii k tejto záležitosti primátor navrhol schváliť podmienky obchodnej 

verejnej súťaže a prijať úlohu na vyhlásenie tejto súťaže. 

 

MsZ schvaľuje : 

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.  

1. 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 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 
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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. 

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 
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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. 

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

 

Hlasovanie : 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 

 

MsZ ukladá :  

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 

 

Hlasovanie : 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, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomná : PhDr. Liduška 

Bušaničová 
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Rudolf  Meňovčík, Sama Chalúpku  23/1,  072 22 Strážske žiada o odkúpenie objektu 

Kolkáreň na ul. Obchodnej 543/3, LV č. 1236, za účelom prevádzkovania reštauračných 

služieb, športových činnosti  ako kolky, bowling, fitnes centrum, sauna, stolný tenis pre 

občanov mesta - komisia nedoporučuje predaj kolkárne. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že tento objekt už viackrát ponúkaný na 

prenájom, resp. na predaj, avšak vždy neúspešne. 

 

Hlasovanie za návrh komisie nepredať objekt kolkárne :  

Za : Danka Baánová, Michal Knap, Proti  : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

P. Šuľak navrhol odpredaj kolkárne. 

 

Hlasovanie za odpredaj objektu kolkáreň obchodnou verejnou súťažou :  

Za : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Proti : Danka Baánová, Michal Knap, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Hlasovanie za minimálnu kúpnu cenu vo výške 80 tis. € za odpredaj kolkárne v obchodnej 

verejnej súťaži : 

Za : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Zdržal sa : Danka Baánová, Proti : Michal Knap, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

MsZ schvaľuje : 

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.  
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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 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, 
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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.  

 

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 
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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.  

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 

Hlasovanie : 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 

 

MsZ ukladá : 

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 

Hlasovanie : 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 
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MsZ schvaľuje :  

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.). 

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. 
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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. 

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 
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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 

 

Hlasovanie : 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 

 

MsZ ukladá : 

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 

Hlasovanie : 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 

 

P. Lenka Gažová, Zámočnícka 170/20, 072 22 Strážske oznamuje, že dohodou ku dňu 
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28.02.2015 končí prevádzku lacný textil ( second hand ) v OD Laborec na poschodí 

miestnosť č. 5 - komisia berie na vedomie ukončenie nájomného vzťahu k 28.02.2015. 

P. Valéria Gažová, Zámočnícka 170/20, 072 22 Strážske žiada o prenájom nebytových 

priestorov v OD Laborec na poschodí miestnosť č. 5 za účelom prevádzkovania lacného 

textilu ( second hand ), kde by pokračovala v prevádzke - komisia doporučuje prenájom.  

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu 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) : 

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 

 

Cromwell, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, pobočka Košice – Erika Tomeková, žiada 

o prenájom nebytových priestorov o rozmeroch 20 m2 na ul. Obchodnej na U2, za účelom 

zriadenia kancelárie - komisia doporučuje prenájom. 

Hlasovanie za schválenie prenájmu 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 

 

Členovia komisie boli informovaní  o ukončení nájomného vzťahu s BIPP, s.r.o. Družstevná 

504, 072 22 Strážske. Ide o Cukráreň – pizzériu v OD Laborec na prízemí. Nájomca si 

neplnil povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, neplatil nájomné a ani nezrealizoval 

stavebné úpravy, ktoré boli stavebným referátom mesta schválené. Preto mesto v januári dalo 

nájomcovi výpoveď s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Zároveň bol súdom vydaný  návrh na vydanie 

platobného rozkazu na dlžnú sumu. Komisia berie výpoveď na vedomie a doporučuje 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

Zároveň žiada o refundáciu nákladov na stavebné úpravy v  nebytových priestoroch v OD 

Laborec na prízemí Cukráreň-pizzéria. Ide o stavebné úpravy vo výške 1 106,55 €.  

Primátor doporučil skontrolovať opodstatnenosť refundácie komisiou výstavby a ÚP a až 

potom prejednať na zasadnutí MsZ. 
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Profipizza, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, zastúpená konateľom Marošom Čornaničom, 

žiada o prenájom nebytového priestoru v OD Laborec,  na prízemí o výmere cca 114 m2. 

Účelom prenájmu bude zriadenie prevádzky rýchleho občerstvenia (tzv. fastfood). Prevádzka 

bude sústredená na rýchlom výbere, predaji a konzumácii stravy, konkrétne hamburgerov, 

hranolčekov, wrapov, šalátov a bagiet vlastnej výroby - komisia doporučuje vyhlásiť 

obchodnú verejnú súťaž, ktorej sa Profipizza, s.r.o. môže zúčastniť.   

 

MsZ schvaľuje :  

 

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 uvedú 
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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. 

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

 

Hlasovanie : 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 

 

MsZ ukladá : 

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 

Hlasovanie : 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 

 



- 32 - 

Roman Lenárt, Vihorlatská  626, 072 22 Strážske ukončil prevádzku v Pohostinstve na 

futbalovom štadióne dohodou ku dňu 15.02.2015.   

Komisia berie na vedomie a doporučuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

 

MsZ schvaľuje :  

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.  

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 
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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.  

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 
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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. 

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   

 

Hlasovanie : 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 

 

MsZ ukladá :  

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 

Hlasovanie : 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 

 

GALA-VALA, Valéria Sivčová, Družstevná 503, 072 22 Strážske žiada z dôvodu dlhodobej 

nemoci odpustenie prípadne zníženie nájmu od 01.01.2015 do 30.06.2015 v OD Laborec 

v Strážskom, kde má prevádzku textil s galantériou. Terajšia výška nájmu je 56,13 Eur, čo je 
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skoro polovica jej jediného príjmu – invalidného dôchodku - komisia nedoporučuje.  

 

ŠK FUTURA, Jasenovského 2497, 066 01 Humenné žiada o prenájom futbalového ihriska, 

na dobu marec – jún 2015 za účelom odohrania domácich majstrovských futbalových  

zápasov „A“ mužstva dospelých III. liga, nakoľko ich štadión je v rekonštrukcii. Konkrétne 

podmienky dohody budú uvedené v prípadnej zmluve. Komisia doporučuje prenájom 

futbalového ihriska na dobu určitú.  

Primátor - ide o prenájom majetku obce s tým istým nájomcom, ktorý neprekročí dobu 10 dní 

v kalendárnom mesiaci, preto nie je potrebné to schváliť. 

 

MUDr. Miroslava Korekáčová, Dobrianskeho 2656/40, 093 01 Vranov nad Topľou žiada 

prenájom nebytových priestorov, za účelom prevádzkovania neurologickej ambulancie 

v objekte Zimného štadióna, nachádzajúceho sa na ul. Obchodnej 256 na prízemí vstupnej 

haly (šatne). Ide o priestor o rozmeroch 58,48 m2 . Prenájom žiadam od 01.03.2015. 

Uzatvorenie zmluvy o nájme bude reálne až po vydaní rozhodnutia z RÚVZ Michalovce 

a VÚC Košice - komisia doporučuje prenájom uzatvorením nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu 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 

 

Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Finančná komisia – PhDr. Bušaničová nebola prítomná. 

 

PaedDr. Dzurillová upozornila na fakt, že riaditeľka MŠ nie je kompetentná podľa školského 

zákona navrhovať zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

výdavkov MŠ zriadenou obcou. 

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

 

K bodu č. 16, 17 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 
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P. Juhásová navrhla využiť plochu na zimnom štadióne aj na iné účely bez ľadovej plochy. 

Mgr. Lacová znovu pripomenula, že k detskému ihrisku nie sú prístupové cesty. 

- ako je využívané zariadenie na futbalovom štadióne ( vírivka, sauna ), ktoré stálo značné 

finančné prostriedky mesta. 

Ing. Fedorko informoval o vysokých nákladov prevádzkovania týchto zariadení, sú určené 

pre futbalový klub. 

P. Knap – aké je stanovisko mesta v súvislosti s výstavbou Lemon Marketu, kde by malo 

dôjsť k výrubu cca 20 stromov. 

 

O slovo požiadala p. Helena Besterciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : 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 

Vo svojom obsiahlom vystúpení veľmi kriticky poukázala na následky výstavby nového 

obchodného centra v priestore pri starom cintoríne. Jedná sa o značné množstvo likvidácie 

okolitých stromov. Zároveň požadovala informáciu, či takéto obchodné centrum je v meste 

potrebné. O tejto problematike rozprávala osobne s p. primátorom a p. Bočkovou, referentkou 

ŽP. Okrem toho poukázala na veľký neporiadok a špinu v celom meste. 

P. Bočková vysvetlila, že doposiaľ nebola predložená na MsÚ žiadna žiadosť na výrub 

stromov, preto nie je možné zaujať stanovisko. 

 

O slovo sa prihlásil p. Kužma, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

Hlasovanie : 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 

 

Vo svojom vystúpení žiadal o zrušenie spomaľovača ( retardéra ) na ul. Družstevnej, pretože 

neplní svoj účel a v nočných hodinách autá, ktoré ním prechádzajú rušia nočný kľud. Okrem 

toho požadoval zrušiť lavičky pred OD Laborec, pretože ich využívajú iba neprispôsobiví 

občania. Úradnú tabuľu navrhol premiestniť na iné miesto, aby bola viac na očiach 

obyvateľom mesta, napr. pred dom kultúry. 

Primátor – retardéry boli urobené na podnet obyvateľov mesta, aby nedošlo k nehodám na 

veľmi frekventovanej ulici, kde je okrem iného umiestnená aj MŠ. Taktiež aj lavičky boli 

umiestnené na základe požiadaviek občanov mesta. 

Primátor upozornil poslancov na odbornú publikáciu ohľadom samosprávy mesta, ktorú 

všetci poslanci obdržali na dnešnom zasadnutí MsZ. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 1 3 / 2 0 1 5 

 

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

o 18,50 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia :   PaedDr. Jana Dzurillová   Martin Šuľak  


