
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 24. apríla 2015 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

   

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

Magdaléna Juhásová 

 

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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. V úvode si poslanci a prítomní minútou 
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ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého poslanca MsZ Ing. Jozefa Dvorščáka. 

 

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.    VZN mesta Strážske č. 4/2007 o nočnom kľude – protest prokurátora  

7.    Výstavba multifunkčného ihriska 

8.    Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov  - EK 133006  

       Daň za ubytovanie za rok 2014 

9.    Informácie zo zasadnutí komisií 

10.  Interpelácie poslancov 

11.  Diskusia - Rôzne 

12.  Záver                      

                                                  

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z Uznesenia č. 213/2015 zo dňa 05.03.2015 : 

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

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

  

Keďže PhDr. Jurečková, referentka školstva je dlhodobo práceneschopná, táto úloha nebola 

splnená a je potrebné predĺžiť termín úlohy do najbližšieho zasadnutia MsZ. 
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Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil zrušiť uznesenie tejto úlohy, pretože v tomto čase už 

nie je aktuálna a prijať novú úlohu s tým, že sa v nej zmení školský rok 2015/2016. 

 

MsZ ruší :  

Bod C/1 Uznesenia č. 213/2015 zo dňa 05.03.2015 - 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 ) : 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

MsZ ukladá :  

Vypracovať správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Strážske v školskom roku 2015/2016 ( 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 : 30.09.2015     Z : referent školstva 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Úloha :  

-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.  
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Úloha bola splnená. 

P. Šuľak, predseda výberovej komisie informoval, že do súťaže na prenájom nehnuteľnosti 

pohostinstvo na FŠ sa prihlásilo 5 uchádzačov. Na základe podmienok a kritérií, ktoré boli 

vyhlásené obchodnou verejnou súťažou komisia odporúča prenajať nehnuteľnosť 

Pohostinstvo na FŠ uchádzačovi č. 1 Beáte Bodnárovej, Mierová 629, 072 22 Strážske. Na 

druhom mieste určila uchádzača č. 2 Bartolomeja Kolibaba, Vihorlatská 625, 072 22 

Strážske. Uchádzača č. 3, č. 4 a č. 5 komisia vylúčila zo súťaže, pretože nepredložili 

hodnoverné finančné krytie vo výške navrhovanej investície. 

Vzhľadom k tomu, že v podmienkach súťaže neboli jasne definované náležitosti, komisia 

navrhuje zrušiť túto súťaž. 

PhDr. Bušaničová – súhlasím s p. Šuľakom,  je potrebné jasne a zrozumiteľne definovať 

náležitosti a odznova stanoviť podmienky obchodnej verejnej súťaže, aby nevznikali žiadne 

rozpory. 

Mgr. Lacová – súhlasím s tým, aby sa v budúcnosti upresnili kritériá v podmienkach, hoci 

súťaž prebehla správne podľa podmienok. 

P. Knap – všetci uchádzači mali možnosť v prípade nejasností sa informovať na príslušnom 

referáte MsÚ, takže nevidím dôvod na zrušenie súťaže. 

P. Baánová – súhlasím s p. Knapom, ak zrušíme túto súťaž, tak by sme mali zrušiť aj ostatné 

vyhlásené obchodné verejné súťaže.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór – súťaž nemôžeme zrušiť, uskutočnila sa a bola vyhodnotená. 

Mesto však ako vyhlasovateľ súťaže má právo v súlade s podmienkami súťaže odmietnuť 

všetky predložené návrhy. 

Primátor informoval, že ak má byť nová obchodná verejná súťaž, je potrebné spresniť 

a doplniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

Primátor dal hlasovať o neprijatí žiadneho predloženého návrhu. 

 „Vyhlasovateľ v zmysle § 287 Obchodného zákonníka odmieta všetky predložené návrhy “ :  

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Proti : Danka Baánová, 

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

  

Keďže tento návrh nebol schválený, primátor dal hlasovať o návrhu komisie prenajať 

nehnuteľnosť pohostinstvo na FŠ uchádzačovi č. 1. 
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Hlasovanie za schválenie návrhu komisie prenajať nehnuteľnosť Pohostinstvo na FŠ 

uchádzačovi č. 1 Beáte Bodnárovej,  Mierová  629, 072 22 Strážske : 

Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Proti : PhDr. Liduška 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Tento návrh nebol schválený, hlasovalo sa o schválení uchádzača č. 2. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu komisie prenajať nehnuteľnosť Pohostinstvo na FŠ 

uchádzačovi č. 2 Bartolomejovi Kolibabovi, Vihorlatská 625, 072 22 Strážske : 

Za : 0, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Tento návrh taktiež nebol schválený.  

Primátor - na základe hlasovania, ktorým uchádzači č. 1 a č. 2 neboli schválení,  je potrebné 

vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž a schváliť podmienky súťaže, ktoré budú doplnené 

o ďalšie nové body v tomto znení : 

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov investičnej 

akcie t. j. výpis z bankového účtu s dátumom nie starším ako 10 dní od podania žiadosti 

-čestné prehlásenie, že žiadateľ fyzická osoba a  štatutárni zástupcovia právnickej osoby 

nemajú voči mestu žiadne nedoplatky  

-Zo súťaže bude vylúčená aj firma, ktorej štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných 

spoločností majú podlžnosti , resp. nedoplatky voči mestu Strážske.   

 

MsZ schvaľuje :  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 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 
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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 

250,00 €/mesačne, t. j. minimálne 750,00 €/ 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.  

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

- hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške predpokladaných nákladov 

investičnej akcie t. j. výpis z bankového účtu s dátumom nie starším ako 10 dní od 

podania žiadosti 

- čestné prehlásenie, že žiadateľ fyzická osoba a  štatutárni zástupcovia právnickej 

osoby nemajú 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 t. j. výpisom z bankového účtu. Zo súťaže 

bude vylúčená aj firma, ktorej štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných 
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spoločností majú podlžnosti , resp. nedoplatky voči mestu Strážske.   

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. 

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 : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

  

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

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

T : do 31.05.2015      Z : MsÚ 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Úloha : 

-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.  

Úloha bola splnená. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka výberovej komisie informovala, že do stanoveného termínu 

nedošla ani jedna ponuka do tejto obchodnej verejnej súťaže. Preto komisia odporúča 

zopakovať obchodnú verejnú súťaž. 

 

MsZ schvaľuje : 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 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. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom a účel 

využitia.  

3. 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.  

4. 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.).  

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 hmotnoprávnou lehotou. Na 
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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.  

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 

a predpokladaný investičný zámer.  

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

8. 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,  

- čestné prehlásenie, že žiadateľ fyzická osoba a štatutárni zástupcovia právnickej 

osoby nemajú 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. Zo súťaže bude vylúčená aj firma, ktorej  štatutárni zástupcovia a spoločníci 

obchodných spoločností 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 nájmu 

nebytových priestorov MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi 

rozhodnutie mestského zastupiteľstva a výzve žiadateľa, ktorému  bol schválený nájom 

k podpísaniu nájomnej zmluvy. 

15. 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.  

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

mesiac od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu 
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s vyhlasovateľom na tieto nebytové priestory, tak tie sa prenájme ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí schváleným MsZ. 

17. Zmluva o nájme nebytových priestorov je k nahliadnutiu na  sekretariáte 

primátora mesta v úradných hodinách. Čas nahliadnutia do nájomnej zmluvy je 

potrebné dohodnúť vopred. 

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

nebytové priestory v A clube 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 : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

MsZ ukladá :  

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom 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 :  do 31.05.2015      Z : MsÚ 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Úloha : 

-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.  

Úloha bola splnená. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka výberovej komisie informovala že do stanoveného termínu 

boli doručené 2 ponuky. Na základe podmienok a kritérií, ktoré boli vyhlásené obchodnou 

verejnou súťažou komisia odporúča prenájom bufetu a časť priestorov v Kolkárni pre 
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uchádzača č. 1 Jozefa Janoka, Pod hradom  419/33, 072 22 Strážske. 

      

Hlasovanie za schválenie prenájmu bufetu a časť priestorov Kolkárne pre Jozefa Janoka, 

Pod hradom 419/33 Strážske počas letnej sezóny za cenu na základe uskutočnenej obchodnej 

verejnej súťaže : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Úloha : 

-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.  

Úloha bola splnená. 

P. Šuľak, predseda výberovej komisie informoval, že do tejto súťaže bola doručená 1 ponuka. 

Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov pre uchádzača č. 1 Profipizza, s. r. o., 

Osadná 2, 831 03 Bratislava  v zastúpení konateľom Marošom  Čornaničom.  

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Profipizza, s.r.o., Osadná 2, 

831 03 Bratislava  v zastúpení konateľom Marošom  Čornaničom v OD Laborec o výmere 

113,57 m² za účelom zriadenia rýchleho občerstvenia za cenu na základe uskutočnenej 

obchodnej verejnej súťaže :  

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

Úloha : 

-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 
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evidovaná liste vlastníctva LV  č. 1236 s termínom do 30.04.2015 – termín trvá. 

Úloha : 

-Vykonať kontrolu spotreby PHM (spotreba benzínu) v MsPS mesta Strážske za rok 2014 

s termínom do 30.04.2015 – termín trvá. 

Úloha : 

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

P. Roman, náčelník MsP podrobne informoval o okolnostiach a problémoch pri vyčíslení 

takýchto nákladov s tým, že v tomto čase nie je možné ich presne vyčísliť. 

Primátor – je potrebné sa týmto zaoberať, pripraviť vopred priestory a pri tvorbe rozpočtu sa 

k tomu vrátiť.  

Úloha : 

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

s dodržiavaním manipulačného poriadku za obdobie jedného mesiaca – úloha bola splnená. 

 

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

z monitoringu vyplýva, že výška hladiny bola udržiavaná v rámci optimálnej prevádzkovej 

hladiny. Najvyššia nameraná hladina bola zaznamenaná 2.4.2015 v čase o 8,08 hod. na 

úrovni 261 cm, čo predstavuje nadmorskú výšku 132,84 m n. m. 

Úloha : 

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

manipulačného poriadku –  úloha bola splnená. Primátor informoval, že  sa za týmto účelom 

dvakrát stretol s riaditeľom SVP s tým, že ak by v budúcnosti bol nejaký problém, je ochotný 

s ním jednať.  

Úloha : 

-Materiály na zasadnutie MsZ zverejňovať na web sídle mesta – úloha bola splnená. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor :  

Pripomienky : 

P. Juhásová navrhla využiť plochu na zimnom štadióne aj na iné účely bez ľadovej plochy. 

-Je potrebné sa týmto v budúcnosti zaoberať a predložiť konkrétne návrhy, aby MsPS mohol 

vyčísliť náklady na ich zrealizovanie. 

Mgr. Lacová znovu pripomenula, že k detskému ihrisku nie sú prístupové cesty. 
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-Ak to bude možné, zrealizuje sa z finančných prostriedkov z údržby mesta, v prípade 

vysokých nákladov predložíme návrh na úpravu rozpočtu. 

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

dôjsť k výrubu cca 20 stromov. 

Primátor informoval, že mesto vydalo kladné stanovisko, keďže výstavba tohto marketu bola 

schválená, mesto nemôže zakázať výstavbu prístupovej cesty. Výstavba tohto marketu bude 

prínosom pre mesto, vytvoria sa nové pracovné miesta a služby pre občanov mesta. Zistilo sa, 

že pozemok, na ktorom sú tieto dreviny vysadené nie je majetkom mesta, ale Slovenského 

pozemkového fondu, ide o ornú pôdu, na ktorej si niekto neoprávnene vysadil stromy. 

P. Knap požadoval, aby boli vysadené náhradné stromy do oblasti najviac dotknutých 

občanov. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : VZN mesta Strážske č. 4/2007 o nočnom kľude – protest prokurátora  

  

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

k tomu, že sa predmetné VZN mesta Strážske v dôsledku zmeny právnej úpravy dostalo do 

rozporu so zákonom a so všeobecne záväznými predpismi, bol podaný protest prokurátora 

v ktorom prokurátor navrhuje VZN zrušiť. 

 

MsZ vyhovuje :  

Protestu prokurátora proti VZN mesta Strážske č. 4/2007 o nočnom kľude. 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že na základe zákona je potrebné prijať úlohu 

pripraviť VZN o zrušení  VZN č. 4/ 2007. 

 

MsZ ukladá :  

Pripraviť VZN o zrušení VZN č. 4/2007 o nočnom kľude. 

T: 31.05.2015      Z : MsÚ 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 
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K bodu č. 7 : Výstavba multifunkčného ihriska 

 

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

žiadosti  o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so 

zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk žiadateľ ( Mesto Strážske)  musí preukázať,  

že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje zabezpečené spolufinancovanie z 

vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.  

MsZ schvaľuje :  

Spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 

najmenej 5 % z celkových nákladov projektu : 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

K bodu č. 8 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov  

- EK 133006 Daň za ubytovanie za rok 2014 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov  - EK 133006 Daň 

za ubytovanie za rok 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Prvé mimoriadne zasadnutie komisie životného prostredia prebehlo po verejnom prerokovaní 

správy o hodnotení navrhovateľa Chemko, a. s. Slovakia, Bratislava „Biorafinéria na 

spracovanie biomasy s kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, 

etylénu a etylénoxidu“ a jeho cieľom bolo pripraviť návrh stanoviska mesta k predloženej 

správe. Členovia komisie po diskusii doporučujú do stanoviska mesta k Správe o hodnotení 

zahrnúť tieto požiadavky:  

Mesto Strážske, ako dotknutá obec, v ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie: 

 trvá na doplnení komplexnej materiálovej bilancie, súčasťou ktorej by boli okrem 

vstupných surovín a výstupných produktov zohľadnené aj emisie do ovzdušia, odpadové 

vody a odpady, 
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 požaduje vysvetlenie k pripomienkam uvedeným v bodoch 6, 7, 13 a 17 tohto stanoviska, 

resp. opravu v zmysle týchto pripomienok, 

 požaduje riešiť pripomienky k Prílohe Správy Predbežné kvantitatívne hodnotenie rizík 

v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. pre investičný zámer Strážske vypracované 

spoločnosťou RISK CONSULT, s.r.o., 

 pre spracovanie odseparovaného tekutého podielu využiť variantné riešenie č. 1.2 – 

bioplynová stanica 

 požaduje zabezpečiť kontinuálny automatizovaný monitorovací systém emisií 

jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane návrhu spôsobu poskytovania 

údajov pre verejnosť podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám, 

 vzhľadom na súčasný stav dopravy v meste a výsledky dopravnej štúdie požaduje 

prehodnotiť spôsob dopravy biomasy do areálu a jej podstatnú časť riešiť železničnou 

dopravou,  

 pre zabezpečenie dopravy biomasy železničnou dopravou riešiť realizáciu vykládkovej 

koľaje vykládky biomasy, 

 navrhnúť technické riešenie na minimalizáciu prašnosti pri doprave biomasy, pri jej 

skladovaní a manipulácii s ňou v súvislosti so skladovaním na voľnej ploche, 

 technológiu výroby technicky zabezpečiť tak, aby občania mesta neboli obťažovaní 

zápachom z jednotlivých prevádzok, 

 pri výstavbe kruhovej križovatky „Pumpa“ riešiť zabezpečenie prístupu do areálu pre 

peších a cyklistov chodníkom od železničného priecestia. 

 vzhľadom na súčasný stav dopravy v meste a výsledky dopravnej štúdie požaduje 

prehodnotiť spôsob dopravy biomasy do areálu a jej podstatnú časť riešiť železničnou 

dopravou,  

 pre zabezpečenie dopravy biomasy železničnou dopravou riešiť realizáciu vykládkovej 

koľaje vykládky biomasy, 

 navrhnúť technické riešenie na minimalizáciu prašnosti pri doprave biomasy, pri jej 

skladovaní a manipulácii s ňou v súvislosti so skladovaním na voľnej ploche, 

 technológiu výroby technicky zabezpečiť tak, aby občania mesta neboli obťažovaní 

zápachom z jednotlivých prevádzok, 
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 pri výstavbe kruhovej križovatky „Pumpa“ riešiť zabezpečenie prístupu do areálu pre 

peších a cyklistov chodníkom od železničného priecestia. 

Členovia komisie doporučujú vedeniu mesta s investorom dohodnúť návštevu referenčnej 

výrobne na vyvrátenie pochybností o neprimeranom množstve pachových látok 

produkovaných z jednotlivých prevádzok. 

 

Druhé mimoriadne zasadnutie komisie životného prostredia prebehlo po verejnom 

prerokovaní správy o hodnotení navrhovateľa CPP Strážov, s. r. o. Strážske „Stavba výrobnej 

jednotky membránovej elektrolýzy a výrobnej jednotky kryštalickej soli v areáli Chemko 

Strážske “ a jeho cieľom bolo pripraviť návrh stanoviska mesta k predloženej správe. 

Členovia komisie po diskusii doporučujú do stanoviska mesta k Správe o hodnotení zahrnúť 

tieto požiadavky:  

Mesto Strážske, ako dotknutá obec, požaduje: 

1. v ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie a následnej realizácii navrhovanej 

činnosti dôsledne uplatňovať zásady BAT v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia komisie 

č. 2013/732/EÚ, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ 

o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) 

výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku tak, ako je to deklarované v Správe, 

2. zabezpečiť kontinuálny automatizovaný monitorovací systém emisií jednotlivých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, vrátane návrhu spôsobu poskytovania údajov pre verejnosť 

podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám, 

3. doplniť analýzu odvodneného kalu z PS 01 Spracovanie a úprava soľanky za účelom 

preukázania opodstatnenosti jeho klasifikovania ako ostatný odpad, 

4. doplniť spôsob zabezpečenia ochrany obyvateľstva v prípade havarijnej situácie. 

Pripomienky k Prílohe Správy Predbežné kvantitatívne hodnotenie rizík v zmysle zákona 

č. 261/2002 Z. z. pre investičný zámer Strážske vypracované spoločnosťou RISK 

CONSULT, s. r. o. budú predmetom riešenia v ďalšej fáze projektovej prípravy (projekt pre 

stavebné konanie). 

 

Zápis zo zasadnutia komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 

 

P. Rudačková Ingrid žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov – na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb spojených 

s úmrtím manžela. V žiadosti uvádza: po manželovej smrti ostala sama. Má dve už dospelé 

deti a toho času nemá žiadny príjem, pričom musí splácať pôžičku a starať sa o vedenie 

domácnosti. Z evidencie Úradu práce, soc. vecí a rodiny bola vyradená a znovu sa zaevidovať 

bude môcť až o 7 mesiacov. 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. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Rudačkovú Ingrid vo výške  

100 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

P. Pukyová Jana žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi – lieky, cestovné. V žiadosti 

uvádza nasledovné: jej príjem pozostáva z invalidného dôchodku, jej liečba je nákladná 

a často cestuje na vyšetrenia. Ako spoločne posudzovanú osobu v žiadosti uvádza manžela, 

ktorý je nezamestnaný a nepoberá žiadne finančné prostriedky. Uvádza, že popri týchto 

liečebných výdavkov jej neostávajú financie na základné životné potreby, no ani na lieky. 

Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia doporučuje žiadateľke poskytnúť 

jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Pukyovú Janu vo výške 50 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

P. Hrubovčáková Katarína žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s doplatkom za schodiskovú plošinu. V žiadosti uvádza 
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nasledovné: žiada o mimoriadny príspevok na doplatok k schodiskovej plošine, keďže 95 % 

zo sumy platí ÚPSVaR a 5 % musí doplatiť sama. Schodisková plošina má slúžiť pre jej 

dcéru, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia doporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur 

v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Hrubovčákovú Katarínu vo 

výške 50 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

P. Dzurko Vladimír žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi. V žiadosti uvádza: v súčasnej 

dobe sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Je invalidný dôchodca a je držiteľom 

preukazu ZŤP. Vzhľadom k tomu, že v poslednej dobe sa mu vyskytli vážne zdravotné 

problémy, zvýšili sa mu aj náklady na lieky. V spoločnej domácnosti býva spolu s manželkou 

a ich spoločný príjem nepostačuje ani na základné životné potreby. Žiadateľ má vyrovnané 

záväzky voči mestu. Komisia doporučuje žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Dzurka Vladimíra vo výške  

50 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

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

sociálnej výpomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi na 

lieky. V žiadosti uvádza, že žije sama, má nízky príjem a je po infarkte. Žiadateľka k žiadosti 

o opätovné prehodnotenie doložila chýbajúce doklady – doklad o úhrade za bývanie 

a potvrdenie o úrade splátky za byt. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti doporučuje poskytnúť jednorazovú sociálnu 
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výpomoc vo výške 50,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok mestom Strážske, nakoľko k žiadosti boli doložené chýbajúce doklady - 

žiadosť  je tak kompletná. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Vašatkovú Annu vo výške 50 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Komisia sa znova vrátila k žiadosti p. Rjabušina M. o poskytnutie jednorazovej sociálnej 

výpomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s nevyhnutným ošatením, 

liečebnými nákladmi a poplatkami spojenými s vybavením nového dokladu totožnosti. 

V žiadosti je uvedené, že je bezdomovec, má vážne zdravotné problémy, týkajúce sa zníženej 

pohybovej aktivity. Toho času je hospitalizovaný po amputácii dolných končatín 

v doliečovacom zariadení v Trebišove. Nemá žiadny finančný príjem. V súčasnej dobe sa 

klientovi vybavuje nový doklad totožnosti, na základe ktorého sa následne vybaví jeho 

evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a neskôr aj dávka v hmotnej núdzi. 

K žiadosti bola doložená aj Sociálna správa o klientovi Mariánovi Riabušinovi, ktorú 

vypracovala terénna sociálna pracovníčka M. K. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Na komisiu bol prizvaný aj asistent koordinátora osvety zdravia pre lokalitu mesta Strážske  

p. Peter Budi, ktorý sa predstavil a komisii prezentoval svoju náplň práce, ktorá spočíva 

v pomoci občanom mesta Strážske. Nakoľko zo svojej pracovnej pozície riešil aj prípad  

p. Rjabušina, komisiu teda bližšie informoval aj o tomto prípade. Pričom komisia navrhla, 

aby doložil správu o riešení prípadu p. Rjabušina. P. Budi avšak odpovedal, že takúto správu 

nemá, ale môže si ju vyžiadať u nadriadeného. 

Podľa zistení na Matričnom úrade mesta Strážske, p. Rjabušin bol prihlásený na trvalý pobyt 

práve u p. Budiho a následne z tohto trvalého pobytu odhlásený. Trvalý pobyt mu tak ostal 

len obec Strážske. Dôvody prečo P. Budi prihlásil a následne odhlásil p. Rjabušina z trvalého 

pobytu vysvetlil bližšie na komisii. Uviedol, že p. Rjabušina na trvalý pobyt prihlásil 

s cieľom pomôcť mu, nakoľko to bol otcov dobrý známy. Dôvodom prečo ho následne 

odhlásil bol podľa p. Budiho fakt, že p. Rjabušin nesplnil stanovenú ústnu dohodu, ktorá bola 

medzi nimi. P. Budi sa už k tomuto prípadu odmietal bližšie vyjadriť. 

Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti doporučuje žiadateľovi poskytnúť jednorazovú 

sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 
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sociálnych dávok mestom Strážske. 

Komisia taktiež doporučuje, aby k žiadosti boli doložené pokladničné doklady o výdavkoch 

vynaložených na administratívne úkony vo veci vybavovania dokladov, napr. občianskeho 

preukazu a pod. 

Komisia tiež doporučuje vyžiadať potvrdenie o dobe evidencie p. Rjabušina na príslušnom 

Úrade práce, soc. vecí a rodiny. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Rjabušina Mariána vo výške  

50 € : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

P. Dudičová Renáta žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov spojených s nevyhnutným ošatením, potravinami a liekmi pre deti 

svojej nebohej sestry, ktoré jej boli zverené. V žiadosti uvádza nasledovné: dňa 01.01.2015 

jej zomrela sestra a ostalo tak šesť detí, ktoré sú v jej dočasnej náhradnej starostlivosti. O deti 

sa starostlivo stará, ale príjem, ktorý poberá nepostačuje pre toľko členov rodiny a deti si 

vyžadujú pravidelnú teplú stravu. Ďalej uvádza, že otec deti toho času nepoberá žiadne 

finančné prostriedky na deti, nakoľko nemá doriešené súdne veci. Žiadateľka má vyrovnané 

záväzky voči mestu. Komisia doporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 85,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok mestom Strážske.  

PaedDr. Dzurillová dnes doručila stanovisko od učiteľov ZŠ, v ktorom poukazujú na to, že  

p. Dudičová Renáta sa o deti vôbec nestará, deti sú špinavé, hladné, otrhané, zanedbávajú 

povinnú školskú dochádzku a že im bola pridelená dotácia z Úradu práce vo výške 2 000 €. 

Na základe zistených nových informácií komisia nedoporučuje schváliť jednorazovú sociálnu 

dávku. Taktiež je v stanovisku pedagogického zboru ZŠ poukázané na nezáujem a 

nedostatočnú spoluprácu terénnych sociálnych pracovníčok s učiteľským zborom. 

Pred OD Tesco sa pravidelne zdržiava matka s deťmi, ktoré žobrú, takisto aj 

v rímskokatolíckom kostole. Preto žiadam o súčinnosť s terénnymi sociálnymi 

pracovníčkami. 

Komisia sa v diskusii venovala ponuke zriadenia denného stacionára v meste Strážske. Mesto 

obdržalo ponuku o zriadenie denného stacionára, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej 
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osobe, v zariadení len na určitý čas počas dňa. Filozofiou denného stacionára je aktivizácia 

seniorov, aby nesedeli doma, neupadali, aby sa zapojili do spoločenského života v meste. 

Pri vhodných priestoroch založenie stacionáru obec nestojí nič, ak treba rozsiahlejšiu 

rekonštrukciu, je to už na zvážení možností obce. 

Komisia doporučuje, že ak sa nájdu vhodné priestory pre zriadenie denného stacionára, je 

potrebné prizvať na MsZ osobu, ktorá danú ponuku o zriadenie stacionára mestu zaslala 

s cieľom bližšie informovať o danej ponuke. Komisia sa tiež zhodla, že by bolo dobré 

vykonať v meste prieskum prostredníctvom terénnych soc. pracovníkov s cieľom zistiť 

záujem občanov o zriadenie denného stacionára. 

 

PhDr. Bušaničová podrobne informovala, že DSS Lidwina plánuje v budúcnosti zriadiť 

takýto stacionár, ktorý bude umiestnený priamo v areáli ich zariadenia. Takéto služby by 

malo poskytovať zariadenie na území mesta Strážske.   

 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Komisia odporúča schváliť dotácie pre spoločenské organizácie podľa uvedeného návrhu : 

 

MsZ schvaľuje : 

  

Dotácie pre spoločenské organizácie : 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske            1 100 € 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, filiálka Krivošťany       1 600 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske      300 € 

Miestny spolok Slovenský červený kríž    300 € 

OV Slovenský zväz chovateľov      200 € 

Naša voľba, o. z.        100 € 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 
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P. Šuľak navrhol, aby stavanie mája dňa 30.04.2015 bolo realizované v spolupráci 

s príslušníkmi MsP. 

Komisia doporučuje zvýšiť hliadkovanie mestskej polície počas jarmoku, pokutovať 

v prípade, že občania vykonávajú potrebu na verejnosti.  

Členovia komisie navrhujú, aby boli verejné toalety otvorené počas celého roka. 

P. Šuľak poukázal na to, že verejné toalety sú otvorené počas celého letného obdobia a sú 

veľmi málo používané. V zimnom období bude problém s vykurovaním týchto priestorov, 

preto je potrebné to zvážiť. Najviac sa využívajú počas dní jarmoku. 

 

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

mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Komisia sa zhodla, že dlhy nájomcov bytov sú nižšie oproti predchádzajúcemu stavu. 

 
Piskor Roman – v súčasnej dobe už je zaradený do inštitútu OsP mesta Strážske. 

Komisia doporučuje predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2015. 

Hrnčiarová Monika – má podpísanú dohodu o uznaní dlhu a splátkach dlhu, ktorú dodržiava 

a dlh postupne uhrádza. 

Komisia  doporučuje predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2015. 

MsZ schvaľuje :  

 

Predĺženie nájomnej zmluvy : 

a) Ul. Laborecká 280/29 a 281/27: 

 

  PRIEZVISKO A MENO 

 

   ČÍSLO BYTU 

 

PREDĹŽENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY  

  Piskor Roman A-6 do 31.12.2015 

  Hrnčiarová Monika B-1 do 31.12.2015 

   

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

Dančišin Erik – podľa informácií z Domspráv, s.r.o. Michalovce p. Dančišin dlh na 

nájomnom postupne spláca. Taktiež uhradil aj časť dlhu na TKO. 

Komisia doporučuje predĺžiť nájomnú zmluvu do 31.12.2015.  
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MsZ schvaľuje : 

Predĺženie nájomnej zmluvy : 

b) Obytný dom U-3: 

 

   PRIEZVISKO A MENO 

 

   ČÍSLO BYTU 

 

   PREDĹŽENIE NÁJOMNEJ 

ZMLUVY 

    Dančišin Erik U-3/A/5 do 31.12.2015 

 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Komisia sa v diskusii zhodla, že je potrebné zo strany MsP vykonávať častejšie kontroly na 

ul. Laboreckej v nízkoštandardných bytoch, pričom kontroly by mali byť zamerané na to, či 

sa v týchto bytoch nezdržiavajú cudzie osoby. 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

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

prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania neurologickej ambulancie v 

budove U2 /prvú, druhú a tretiu miestnosť/ o rozmeroch 42,63 m2. Prenájom žiada od 

15.04.2015. Uzatvorenie zmluvy o nájme bude reálne až  po vydaní rozhodnutia RÚVZ 

Michalovce a VÚC Košice - komisia doporučuje prenájom na U2 na zriadenie neurologickej 

ambulancie. 

 

MsZ ruší :  

Bod B/11 Uznesenia č. 213/2015 zo dňa 05.03.2015 - 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 cenu podľa platného VZN : 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 
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Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre MUDr. Miroslavu Korekáčovú,  

Dobrianskeho 2656/40, 093 01 Vranov nad Topľou v budove U2 na prízemí o výmere 43 m2 

za účelom prevádzkovania neurologickej ambulancie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Jakub Kaňuch, Pod Hradom 397/8,  072 22 Strážske žiada o prenájom nebytových priestorov 

Požiarnej zbrojnici o výmere cca 48 m2 . Jedná sa o tri prvé miestnosti vpravo, ku ktorým je 

prístup z bočnej strany. Priestor potrebuje na súkromné účely na uskladnenie pracovného 

a stavebného náradia (ide o stroje ako miešačka, cirkulárka, zváračky, ručné elektrické 

náradia a pod.). V daných priestoroch bude vykonávať aj drobnú pracovnú činnosť ako je 

zváranie, rezanie, vŕtanie, natieranie pre súkromné účely - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Jakuba Kaňucha, ul. Pod 

Hradom 397/8, 072 22 Strážske v Požiarnej zbrojnici o výmere 48 m2 (tri miestnosti) za 

účelom zriadenia skladu stavebného náradia a vykonávanie drobnej stavebnej činnosti 

(zváranie, rezanie, vŕtanie a natieranie) za cenu podľa platného VZN : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Mgr. Jana Konečná, Zámočnícka 514/36, 072 22 Strážske žiada o prenájom priestorov 

v škole v Krivošťanoch. Prenájom žiada od 24.04.2015 do 26.04.2015 za účelom vykonania 

rodinnej oslavy - komisia doporučuje. 

Primátor – podľa zákona, ak doba prenájmu netrvá viac ako 10 dní, nie je potrebné to 

schvaľovať. 

 

GALA-VALA, Valéria Sivčová, Družstevná 503, 072 22 Strážske dohodou k 01.04.2015 

ukončila prenájom nebytových priestoroch v OD Laborec v Strážskom - komisia berie 

ukončenie prevádzky na vedomie. 

 

Členovia komisie odporúčajú upozorniť správcu Chemika I. a II. na padajúcu omietku a 

havarijný stav budov. 

Primátor – majitelia týchto budov už boli upozornení, budú upozornení znovu. 

Komisia odporúča upraviť areál zimného štadióna na využívanie letných športov. 
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Primátor – športová komisia v súčinnosti s MsPS pripraví návrhy. 

 

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

 

Finančná komisia, komisia výstavby a ÚP, športová komisia a komisia ochrany verejného 

poriadku nemala zasadnutie. 

 

K bodu č. 10, 11 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Meňovčík – je možné rozšíriť parkovisko pre budovou policajného zboru na náklady mesta 

a čo je k tomu potrebné vykonať. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby informoval o postupe, ktorý je potrebné vykonať. 

P. Knap : 

- vysprávky výtlkov na starom sídlisku a v meste nie sú doteraz poriešené. 

- na ul. Okružná, bloky 7,9,11 nefunguje mestský rozhlas. 

- nainštalovať novú úradnú tabuľu pri večierke. 

- vykonať revíziu starých stromov na starom sídlisku, pri bloku 6. 

- čistota v meste. 

- rozšíriť cestu pre Chemikom tak, aby bol umožnený prechod  nákladných áut zásobovania. 

- nástupný ostrovček na autobusovej zastávke smer Humenné je poškodený. 

- pri bloku 6 sa zdržiavajú kdejakí cudzí ľudia a bezdomovci. 

- realizovať parkovacie miesta pri jednotlivých blokoch na starom sídlisku. 

P. Šuľak žiada, aby mesto vyzvalo KSK na úpravu priestorov pri bývalom LDCH vzhľadom 

na to, že tieto priestory sú zarastené neupravené, zdržujú sa tam bezdomovci v záhrade aj 

v budove a tým kazia vzhľad mesta. 

Mgr. Lacová – uvažuje sa o dodatočnej výzdobe Domu smútku. 

- ak by mala skupina ľudí záujem si zašportovať v mestskej telocvični, kde si má kľúč od 

mestskej telocvične vyzdvihnúť. 

P. Šuľak – minimálne 1 deň vopred je potrebné nahlásiť na MsPS p. Sabovi. 

P. Baánová – je možné ohradiť priestory na voľný výbeh psov pri križovatke a vyčistiť tam 

kontajner, ktorý je preplnený. 

- na ul. Mierová nefunguje mestský rozhlas. 

- na oknách bývalej cukrárne Cyprián bol vyvesený plagát, na ktorom boli nepravdivé 

informácie, je potrebné zaujať k tomu stanovisko a zverejniť ho v mestských novinách. 

Primátor – po konzultácii s právnikom sa budeme touto záležitosťou zaoberať na ďalšom 

zasadnutí MsZ. 

PaedDr. Dzurillová – povrch na parkovisku na ul. Mierovej 630 je v zlom stave a na 

napájacom chodníku ostáva voda, nie je možné tadiaľ s deťmi prechádzať. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 1 4 / 2 0 1 5 

 

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

o 15,30 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia :   PhDr. Liduška Bušaničová  Michal Knap  


