
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 25. júna 2015 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

   

Návrhová komisia: Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi, MUDr. Dana Jurečková, 

PhD.  

Hlasovanie: 

 Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

Magdaléna Juhásová 

 

Overovatelia:  Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi  

Hlasovanie: 

 Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, 

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.    Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o nočnom  

       kľude zo dňa 21.12.2017  

7.    Záverečný účet mesta Strážske za rok 2014 

8.    Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

9.    Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2015  

10.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2015 

11.  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 – 2018 

12.  Prehľad o prenájme nebytových priestorov 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole spotreby benzínu v MsPS 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 012 –  

       poplatky a odvody na MsÚ 

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

       mimo pracovného pomeru na mestskom úrade 

16.  Informácie zo zasadnutí komisií 

17.  Interpelácie poslancov 

18.  Diskusia - Rôzne 

19.  Záver                                                                       

                                                

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

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

-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 
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Michalovce, nehnuteľnosť je vedená  Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor a je 

evidovaná liste vlastníctva LV  č. 1236 – úloha bola splnená.  

Mgr. Lacová, členka výberovej komisie informovala, že na Mestský úrad v Strážskom nebola 

doručená do stanoveného termínu ani jedna ponuka na kúpu tejto nehnuteľnosti. 

Primátor – je potrebné predložiť konkrétny návrh ako budeme ďalej postupovať. 

 

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

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

Úloha bola splnená, je samostatným bodom rokovania dnešného zasadnutia MsZ. 

  

Úlohy z Uznesenia č. 214/2015 zo dňa 24.04.2015 :  

-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.  

Mgr. Lacová, členka výberovej komisie informovala, že do stanoveného termínu nebola 

doručená žiadna ponuka na tento prenájom, preto komisia odporúča zopakovať obchodnú 

verejnú súťaž. 

-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.  

Mgr. Lacová, členka výberovej komisie informovala, že do stanoveného termínu boli 

doručené 2 ponuky. Na základe vyššej cenovej ponuky komisia odporúča schváliť prenájom 

pre firmu HaMi, s.r.o. Jahodná 518/1 072 22 Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nehnuteľnosti objektu Pohostinstvo FŠ pre HAMI s. r. o., 

Jahodná 518 Strážske, za cenu 251 €/mesačne na základe uskutočnenej obchodnej verejnej 

súťaže : 

Za : Danka Baánová, 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, Ing. Stanislav Demko 
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-Pripraviť VZN o zrušení VZN č. 4/2007 o nočnom kľude : 

Úloha bola splnená. Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 4/2007 o nočnom kľude zo dňa 21.12.2007 : 

Za : Danka Baánová, 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, Ing. Stanislav Demko 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor :  

Pripomienky p. Knapa : 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – momentálne prebieha asfaltovanie v iných častiach mesta, po 

skončení týchto je naplánované aj staré sídlisko.  

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

Primátor : 

– hľadáme odborníka, ktorý by sa tejto problematike venoval a odstránil problém . 

- nainštalovať novú úradnú tabuľu pri večierke. 

V iných podobných a väčších mestách je iba 1 úradná tabuľa, nemá význam, aby v našom 

meste bola umiestnená ďalšia. Potom by oprávnene mohli prísť požiadavky na úradnú tabuľu 

z ďalších častí mesta. 

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

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

Jedná sa o bývalú budovu LDCH, správa majetku KSK bola požiadaná o preverenie 

skutočností a o zjednanie nápravy, následne správca zabezpečil kosenie areálu a doplnil 

chýbajúce poklopy. Areál bývalej LDCH je pre vlastníka prebytočným majetkom, bol 

schválený na predaj na základe obchodnej verejnej súťaže, o priebehu ktorej nás KSK bude 

informovať. 

- čistota v meste. 

Je potrebné predkladať konkrétne návrhy a následne MsPS posúdi, či má na to finančné 

prostriedky. 

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

Je potrebné to navrhnúť a potom schváliť ako jednu z hlavných úloh mesta na rok 2015, ale 
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prioritou by mala byť rekonštrukcia námestia. 

- nástupný ostrovček na autobusovej zastávke smer Humenné je poškodený. 

Pracuje sa tam, po ukončení stavebných prác bude opravený. 

- realizovať parkovacie miesta pri jednotlivých blokoch na starom sídlisku. 

V minulom volebnom období MsZ schválilo PPP projekt, kde v 1. etape bolo určené poradie 

ulíc, ktoré sa v tejto dobe realizujú. V 2. etape plánujeme zrealizovať  rekonštrukciu ďalších 

ulíc. Predpokladá sa, že na základe výzvy z eurofondov bude možné požiadať finančné 

prostriedky z eurofondov. 

Pripomienky Mgr. Lacovej : 

 – uvažuje sa o dodatočnej výzdobe Domu smútku. 

Uvažuje sa minimálne s umiestnením obrazu, komisia kultúry by mala pripraviť konkrétne 

návrhy. 

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

mestskej telocvične vyzdvihnúť. 

Pri vstupe do každého športoviska bude vyvesený oznam – potrebné informácie o tom, ako sa 

na športovisko môže dostať a pod. Taktiež futbalové miniihrisko bude počas letných prázdnin  

otvorené pre školopovinné deti bez vstupného. MsPS zabezpečí zamestnanca, ktorý bude 

dozerať na bezpečnosť na tom športovisku. 

Pripomienky p. Baánovej : 

 – je možné ohradiť priestory na voľný výbeh psov pri križovatke a vyčistiť tam kontajner, 

ktorý je preplnený. 

Kontajner bude vyčistený, nie je dôvod na ohradenie priestorov pre voľný výbeh psov. 

- 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. 

K tejto záležitosti bola odoslaná odpoveď, článok bude zverejnený v najbližšom čísle novín 

Naše mesto. 

Pripomienka PaedDr. Dzurillovej : 

 – povrch na parkovisku na ul. Mierovej 630 je v zlom stave a na napájacom chodníku ostáva 

voda, nie je možné tadiaľ s deťmi prechádzať. 

Na opravu povrchu budú použité finančné prostriedkov z údržby. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 4/2007 o nočnom kľude zo dňa 21.12.2007  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. O schválení tohto návrhu už bolo 

hlasované v bode č. 4 Kontrola plnenia uznesení. 
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K bodu č. 7 : Záverečný účet mesta Strážske za rok 2014 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór predložil Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu mesta Strážske za rok 2014, ktorý mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Marko informoval, že návrh záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2014 je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej  samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto 

zákona. Mesto si splnilo zákonnú povinnosť a dalo si audítorom overiť účtovnú závierku 

a rozpočtové hospodárenie k 31.12.2014. Z auditu bola vypracovaná Správa nezávislého 

audítora zo dňa 30.03.2015 so stanoviskom, že účtovná závierka vo všetkých významných 

súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Mesto 

Strážske k 31. decembru 2014. 

V zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúča MsZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta Strážske 

za rok 2014 výrokom schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala, že finančná komisia 

prerokovala Záverečný účet mesta za rok 2014, k predloženému materiálu neboli 

pripomienky. Počas zverejnenia záverečného účtu došlo k zmene, pri prerozdelení prebytku, 

ako aj po zmene  vylúčených  účelových prostriedkov sa zostatok prostriedkov na 

prerozdelenie po nastávajúcej zmene zmení zo sumy 234 054,04 € na sumu 237 784,12 €.  

Túto zmenu odporúča zapracovať pri návrhu na uznesenie. Komisia odporúča Záverečný účet 

mesta za rok 2014 schváliť. 

 

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

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

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

Ing. Stanislav Demko 

 

Vo svojom vystúpení požadovala informáciu o tom, či sa na dnešnom zasadnutí MsZ bude 

prejednávať a schvaľovať územný plán mesta Strážske. 

Primátor informoval, že o takomto bode sa na dnešnom zasadnutí MsZ rokovať nebude. 
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MsZ zobralo na vedomie : 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu záverečného účtu mesta 

Strážske za rok 2014. 

MsZ zobralo na vedomie : 

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Strážske za rok 2014. 

 

MsZ schvaľuje :  

Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2014 bez výhrad  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Usporiadanie prebytku rozpočtu mesta nasledovne : 

z prebytku rozpočtu vo výške 190 229,02 € sa podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vylučujú  : 

účelovo určené prostriedky ( doprava žiakov ZŠ )      - 514,96 € 

účelovo určené prostriedky ( nájom z bytov a s tým spojené služby U3 ) - 3 300,00 € 

účelovo určené prostriedky ( nájom z bytov a s tým spojené služby 20 BJ )- 4 500,00 € 

Spolu :            - 8 314,96 € 

Prebytok rozpočtu po usporiadaní predstavuje    181 914,06 €  

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Rozdelenie prebytku hospodárenia po usporiadaní za rok 2014 vo výške 181 914,06 € takto : 

a ) do rezervného fondu sa pridelí 180 914,06 € 

b ) do sociálneho fondu sa pridelí      1 000,00 €  

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 
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Odvedenie zostatku finančných operácií vo výške 47 832,93 € do rezervného fondu. 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Odvedenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 8 037,13 € do 

rezervného fondu. 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Hospodárenie Mestského podniku služieb mesta Strážske  

a ) rozdelenie kladného výsledku hospodárenia vo výške 55 337,84 € : úhrada straty 

z minulých období  

b ) rozdelenie kladného výsledku hospodárenia vo výške 7 192,33 € : odvod do 

rezervného fondu  

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ ukladá : 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 19 239,75 € 

v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T  : 31.12.2015    Z : vedúca ekonomického oddelenia  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ ukladá : 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné 

obdobie 2014 vo výške 55 337,84 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia 

v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období. 
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T : 31.12.2015    Z : riaditeľ MsPS 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

K bodu č. 8 : Návrh na I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Lecáková, vedúca ekonomického 

oddelenia podrobne informovala o položkách rozpočtu, u ktorých nastali zmeny.  

Finančná komisia prerokovala  návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta, kde sú zapracované 

účelovo viazané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy. V návrhu sú zapracované 

kapitálové výdavky, ktoré sú kryté mimorozpočtovými zdrojmi  konkrétne fondom rezerv vo 

výške 99 279 €. Zvýšenie bežného rozpočtu odzrkadľuje zvýšenie príspevku   pre MsPS na 

údržbu letného kúpaliska,  dofinancovanie materskej školy a taktiež navýšenie rozpočtu pre 

kultúrne služby v celkovej výške 100 784,68 €.  

Komisia do poručuje predložený návrh schváliť. 

 

MsZ schvaľuje : 

V súlade s ods. 2 § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. zmenu rozpočtu mesta Strážske 

rozpočtovým opatrením č. 1/2015 : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 220 063,68 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených 

v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 3 080 289,68 €. 

Príjmy : 

Bežný rozpočet     2 823 360,68 € 

Kapitálový rozpočet                   0,00 € 

Finančné operácie       256 929,00 € 

Rozpočet mesta     3 080 289,68 € 

 

Výdavky : 

Bežný rozpočet    2 736 301,68 € 

Kapitálový rozpočet       256 929,00 € 
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Finančné operácie         87 059,00 € 

Rozpočet mesta    3 080 289,68 € 

  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Návrh 1. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 pre MsPS mesta Strážske 

 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala, že finančná komisia 

prerokovala  návrh na 1.zmenu rozpočtu MsPS,  kde sú zapracované prostriedky z výsledku 

hospodárenia za rok 2014, ako aj navýšenie príspevku na údržbu letného kúpaliska od 

zriaďovateľa vo výške 7000 €. Komisia odporúča predložený návrh schváliť. 

 

MsZ schvaľuje :  

1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 pre MsPS mesta Strážske : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 71 088,45 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a ) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 582 788,45 €. 

Príjmy : 

Bežný rozpočet     539 065,00 € 

Kapitálový rozpočet       42 281,83 € 

Finančné operácie         1 441,62 € 

Rozpočet MsPS      582 788,45 € 

 

Výdavky : 

Bežný rozpočet      539 065,00 € 

Kapitálový rozpočet        43 723,45 € 

Rozpočet MsPS       582 788,45 € 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 
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K bodu č. 9 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ 

na II. polrok 2015   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Komentár k tomuto materiálu mal 

primátor. 

 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2015 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 

II. polrok 2015 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

II. polrok 2015 : 

Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ poveruje : 

Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.07. – 31.12.2015 

v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015: 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

K bodu č. 11 : Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 – 2018 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor upozornil na dodržiavanie 

termínov k predkladaniu požiadaviek a návrhov k rozpočtu mesta. 

 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 – 2018 MsZ zobralo na 

vedomie. 
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K bodu č. 12 : Prehľad o prenájme nebytových priestorov 

 

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

 

Prehľad o prenájme nebytových priestorov MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

v MsPS 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, 

že kontrolou prvotnej evidencie bol zistený nesúlad v údajoch o spotrebe benzínu 0,06 l, 

taktiež po preverení údajov spotreby jednotlivých strojov a porovnaním s mesačnými 

spotrebami, ktoré sú uvedené aj v hláseniach o mesačných spotrebách PHM bol zistený 

rozdiel 0,06 litra, ku ktorému podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov evidentne došlo 

spätným rozpočítavaním mesačných spotrieb na jednotlivé  stroje v mesiacoch apríl, máj, jún 

a november.  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole spotreby benzínu v MsPS MsZ zobralo 

na vedomie. 

 

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

položky 637 012 – poplatky a odvody na MsÚ 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 012 – 

poplatky a odvody na MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. K tejto správe mal komentár primátor.  

 

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

pracovného pomeru na mestskom úrade MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 16 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
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Členovia komisie doporučujú zmenu územného plánu vo veci parčíka pri Humenskej 

zastávke, plocha je v územnom pláne schválená na výstavbu čerpacej stanice PHM - riešiť 

toto miesto ako oddychovú zónu, park s tým, že čerpacia stanica na tejto ploche už nie je 

aktuálna. 

P. Knap – doporučujem to dnes schváliť ako pripomienku a zapracovať ju do územného 

plánu. 

P. Bočková informovala, že až pri najbližšej aktualizácii územného plánu mesta je to možné 

zmeniť. 

Ing. Rohaľ podrobne vysvetlil legislatívny proces s tým, že najbližšia aktualizácia územného 

plánu je možná  najskôr po 4 rokoch. 

P. Knap – pripomienky z verejného prerokovania neboli prezentované ani schvaľované na 

zasadnutí MsZ.  

Primátor – legislatívny proces bol dodržaný, termíny určuje zákon, nie mesto. 

 

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

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Vo svojom vystúpení vyjadrila veľkú nespokojnosť so stanoviskom mesta k výstavbe Lemon 

Marketu, s jeho umiestnením, so slabou informovanosťou občanov o zámeroch mesta. 

Taktiež kritizovala neporiadok na ul. Okružnej ako aj v celom meste a aj znečistené životné 

prostredie. 

Primátor reagoval na tieto pripomienky s tým, že orgány mesta neurobili žiadnu chybu 

v priebehu legislatívneho procesu a má záujem naše mesto neustále zveľaďovať a rozvíjať. 

 

P. Bočková predložila žiadosť p. Konečného o uvoľnenie z funkcie člena komisie životného 

prostredia z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a návrh na zvolenie nového člena komisie 

Mgr. Janu Konečnú. 

 

MsZ ruší : 

Členstvo Ľuboša Konečného v komisii  ochrany a tvorby ŽP na základe jeho žiadosti : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 
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MsZ volí : 

Za člena komisie ochrany a tvorby ŽP Mgr. Janu Konečnú. 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

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

 

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

 

P. Hrubovčáková Katarína žiada o výnimku primátora mesta vo veci poskytnutia 

jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s doplatkom 

za schodiskovú plošinu pre svoju dcéru Sarah Hrubovčákovú, ktorá je zdravotne ťažko 

postihnutá. 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva túto žiadosť prejednala a doporučila MsZ schváliť 

jednorazovú sociálnu dávku vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. P. Hrubovčáková si avšak schválenú 

jednorazovú dávku vo výške 50 € neprevzala, ale následne podala žiadosť o výnimku 

primátora mesta. 

Nakoľko p. Hrubovčáková dňa 15.05.2015 požiadala o výnimku primátora mesta vo veci 

jednorazovej sociálnej dávky, komisia po prehodnotení žiadosti doporučuje schváliť 

jednorazovú sociálnu dávku ako výnimku primátora mesta podľa čl. 6., ods. 3, VZN č. 

1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok vo výške 200 €. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok v zmysle čl. 6, ods. 3 pre Katarínu Hrubovčákovú vo výške 200 € : 

 

MsZ schvaľuje : 

Jednorazovú sociálnu dávku pre Katarínu Hrubovčákovú vo výške 200 € na základe výnimky 

primátora v súlade s VZN č. 1/2008 : 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 
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Komisia sa opätovne vrátila k prípadu p. Rjabušina vo veci jeho  žiadosti o poskytnutie 

jednorazovej sociálnej výpomoci a taktiež aj vo veci jeho prihlásenia na trvalý pobyt do 

domu pána Budiho P. a následne rýchleho odhlásenia z trvalého pobytu. P. Rjabušin M. má 

v súčasnej dobe ako trvalý pobyt evidovaný len mesto Strážske. 

Nakoľko bola vyššie menovanému schválená jednorazová soc. výpomoc vo výške 50,- € 

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

komisia si vyžiadala zdokladovanie schválených finančných prostriedkov. Pán Rjabušin M. 

schválené finančné prostriedky zdokladoval pokladničnými dokladmi (pokladnične doklady 

za nákup liekov, pokladničný doklad o zaplatení za vybavenie dokladu totožnosti – 

občianskeho preukazu).Komisia si taktiež vyžiadala zdokladovať potvrdenia o dobe 

evidencie na Úrade práce, soc. vecí a rodiny a taktiež aj potvrdenia o  poberaní dávky 

v hmotnej núdzi p. Rjabušina. Na základe potvrdení z príslušného Úradu práce, soc. vecí 

a rodiny bolo zistené, že p. Rjabušin v čase prihlásenia na trvalý pobyt u p. Budiho bol 

evidovaný na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny a taktiež v tom čase poberal aj 

dávku v hmotnej núdzi. 

Komisia na zasadnutí prerokovala sociálne správy o rodine Romana Piskora, maloletých 

deťoch Koščových a klientke Renáte Dudičovej, ktoré vypracovali terénne soc. pracovníčky 

mesta Strážske. 

Komisia po preštudovaní sociálnych správ zistila značné rozpory medzi stanoviskom 

Základnej školy (prezentovanom na minulom zasadaní MsZ) a medzi stanoviskom 

prezentovaným zo strany terénnych soc. pracovníčok. 

Z dôvodu týchto rozporov, komisia prikladá vyššie spomínané sociálne správy od terénnych 

soc. pracovníčok ako prílohu k zápisu z komisie a súčasne ako materiál na zasadanie MsZ 

k možnosti vyjadrenia sa zo strany Základnej školy. 

PaedDr. Dzurillová poukázala na to, že po minulom zasadnutí MsZ nastala pozitívna zmena 

v tejto rodine. 

Primátor doporučil, aby sa na začiatku školského roka naplánovalo stretnutie so zástupcami 

ZŠ a terénnymi sociálnymi pracovníčkami k tejto a podobným záležitostiam. 

 

Dňa 09.06.2015 bola na Mestský úrad mesta Strážske doručená „Petícia za vyriešenie situácie 

s neprispôsobivou rodinou Macenkovou“, ktorá zároveň tvorí prílohu k zápisu z komisie.  

Komisia na zasadaní petíciu prerokovala a nakoľko terénne soc. pracovníčky mesta Strážske 

uvedenú rodinu monitorujú a poskytujú jej sociálne poradenstvo, vyžiadala si z ich strany 

sociálnu správu o rodine Macenkovej, ktorá má slúžiť ako materiál na zasadanie MsZ. 
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RÚVZ nemôže zasahovať do tejto situácie a po konzultácii s MUDr. Staškovou odporúča 

občanom obrátiť sa na domovú správu, ktorá je kompetentná riešiť tento problém. 

 

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

sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry a školstva – informovala Mgr. Lacová 

 

Potreba prípravy výročného 20. ročníka jarmoku a následnú propagáciu podujatia. V roku 

2018 bude 50. výročie udelenia štatútu mesta Strážske. Pri tejto príležitosti je vhodné 

pripraviť napr. publikáciu, alebo zhotoviť umelecké dielo.  

Komisia sa zaoberala informáciou o situácii s FS Strážčan, keď pred začiatkom jarmoku  

došiel list, ktorý oznamoval, že k vystúpeniu FS Strážčan nedôjde z finančných a rodinných 

dôvodov. Keďže FS Strážčan nesplnil stanovené podmienky – vystúpenie na stavanie mája 

(uskutočnili) a vystúpenie na jarmoku (vystúpenia sa nezúčastnili), komisia považuje 

predchádzajúce požiadavky FS Strážčan / p. Goroľ, Ing. Babjak/ za neopodstatnené. 

O spoluprácu a vedenie súboru mesto požiadalo Viktora Ťaska – člen profesionálneho telesa 

PUĽS, ktorý od septembra 2015 bude umeleckým vedúcim FS Strážčan. Cieľom je 

vytvorenie tanečnej zložky, spevácka a hudobná zložka sa bude riešiť, ak dôjde k zostaveniu 

tanečnej zložky súboru. Dňa 07.09.2015 o 17.00 hod. sa uskutoční konkurz do tanečnej 

zložky FS Strážčan v priestoroch viacúčelovej sály. 

Žiadosť PaedDr. Ivety Grigeľovej, riaditeľky MŠ o zriadenie elokovanej triedy MŠ. 

Riaditeľka MŠ navrhuje v priestoroch CVČ, U2, jedno krídlo bývalej II. MŠ, odkúpenie 

alebo prenájom REGENY. Komisia sa týmto podnetom dôkladne zaoberala a vyjadrila svoje 

stanovisko a síce, že cieľom je pomôcť rodičom, ktorých deti pravdepodobne nebudú  prijaté 

do MŠ na šk. 2015/16 z dôvodu kapacity MŠ /94 detí/ a zriadiť elokovanú triedu (pre 5 ročné 

deti) v budove ZŠ Strážske, po konzultácií s riaditeľom ZŠ Mgr. Polákom, ako aj s vedením 

mesta Strážske, a na záver to celé prejednať na zasadnutí MsZ dňa 25.06.2015. Komisia 

navrhuje, aby sa prípadne uvažovalo o prístavbe k terajšej materskej škole, rozšíriť priestory 

– šatne a pod., zriadiť ďalšie triedy ako aj telocvičňu. Komisia odporúča  zriadiť elokovanú 

triedu MŠ v priestoroch mesta. 

Komisia odporúča MsZ, aby prijalo opatrenia ohľadne kontroly prijímania  detí do MŠ.  Aj 

v záujme zriaďovateľa je, aby boli uprednostnené deti s trvalým pobytom v meste Strážske. 
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Komisii je známe, že pri prijímaní detí do MŠ sa musí uplatniť zásada rovnakého 

zaobchádzania a platí zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie. Ale 

v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ môže byť medzi ostatnými podmienkami 

prijatia ustanovené, že budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v meste Strážske. Ide 

o uprednostnenie deti zo Strážskeho v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov 

o prijatie deti do MŠ.   

Komisia ako opatrenie navrhuje, aby riaditeľka MŠ predkladala zoznam prijatých detí do MŠ 

komisii kultúry, mládeže a školstva vždy na začiatku školského roka a ak dôjde k prijatiu 

dieťaťa do MŠ v priebehu školského roka, doloží zoznam týchto detí. Komisia navrhuje 

menný zoznam s uvedením trvalého pobytu. 

PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ informovala, že nie je povinná predkladať takéto zoznamy 

komisii kultúry a školstva, podľa školského zákona to má v kompetencii Štátna školská 

inšpekcia. Zároveň podrobne informovala o podmienkach prijímania detí do MŠ. 

O slovo požiadala obyvateľka mesta,  ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Vo svojom vystúpení poukázala na to, že mesto by malo riešiť túto situáciu, pretože rodičia, 

ktorí sú zamestnaní nemajú kde umiestniť svoje deti, je to veľký problém pre ich rodiny. 

PhDr. Jurečková podrobne doplnila informácie o možnostiach riešenia tejto situácie. 

Mgr. Tejgi – zapojila sa MŠ do výzvy Ministerstva školstva o rozšírenie kapacitných 

podmienok ? 

PaedDr. Grigeľová informovala, že mesto sa do takejto výzvy nezapojilo, pretože projektová 

dokumentácia je zastaralá. 

Primátor informoval, že projektová dokumentácia bola vypracovaná na energetické úspory, 

ktoré neriešia zvýšenie počtu detí ani zvýšenie počtu tried. Je potrebné reálne zvažovať, do 

akých výziev sa má mesto zapájať. Bolo by veľmi málo pravdepodobné, aby mestu bola 

takáto žiadosť schválená. Mesto je pripravené z pohľadu technického a finančného riešiť túto 

situáciu. 

Mgr. Polák, riaditeľ ZŠ poukázal na to, že dnes sa prvýkrát dozvedel o tejto situácii. Uviedol, 
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že je potrebné zvážiť navrhované riešenie, nakoľko v ZŠ už bola realizovaná rekonštrukcia 

a nechcel by do nej zasahovať, ale nebráni sa tento problém nejakým spôsobom vyriešiť. 

Po výmene názorov ohľadom prijímania detí do MŠ medzi riaditeľkou MŠ PaedDr. 

Grigeľovou a PaedDr. Dzurillovou, primátor navrhol stretnutie s riaditeľom ZŠ 

a projektantom v priestoroch ZŠ.  

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

mesta. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Peter Keil PEGAS, 072 23 Staré 237 žiada o zmenu užívania prevádzky  PEGAS veľkosklad 

alkoholických a nealkoholických  nápojov na prevádzku masážny salón.  - komisia odporúča 

zmenu dodatkom k nájomnej zmluve. 

 

MsZ schvaľuje : 

Zmenu účelu prenájmu nebytových priestorov v kryte CO pre Petra Keila z pôvodného 

PEGAS - veľkoskladu alkoholických a nealkoholických  nápojov na PEGAS - masážny salón. 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Mgr. Kamil Hajdučko, BROADWAY CLUB, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske žiada 

o zrušenie Dodatku č. 7, to znamená odovzdanie časti v Broadway clube  ( časť chodby 

objektu Kina )  z dôvodu technickorekonštrukčnej opravy kina - komisia odporúča zmenu 

dodatkom k nájomnej zmluve. 

 

Jozef Janok, Pod Hradom 419/33, 072 22 Strážske žiada o zníženie nájmu v bufete 

a súvisiacich priestorov v budove kolkárne za mesiac jún 2015, z dôvodu neotvorenia letného 

kúpaliska v plánovaný termín kvôli zisteným závadám na hlavnom bazéne. Verejná obchodná 

súťaž vyhlásená 31.03.2015 bola z dôvodu toho, aby sa poskytli služby občanom mesta počas 

otvoreného letného kúpaliska. Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť predpokladaný obrat 

na vytvorenie dostatku finančných prostriedkov na pokrytie nájmu. - komisia odporúča 

zníženie nájmu za mesiac jún 2015 z dôvodu nefunkčnosti letného kúpaliska. 

 

O slovo požiadal p. J. Janok, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 
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Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

P. Janok vo svojom vystúpení uviedol dôvody svojej žiadosti. 

Primátor upozornil, že schválením tejto žiadosti by sa porušili podmienky obchodnej verejnej 

súťaže. 

Hlasovanie za schválenie zníženia nájmu za mesiac jún 2015 za prenájom objektu Kolkáreň – 

bufet pre p. Jozefa Janoka, Pod hradom 419 Strážske z dôvodu nefunkčnosti letného 

kúpaliska. 

Za : Danka Baánová, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Zdržal sa : PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová  

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

Obchodná verejná súťaž na  prenájom Cukráreň-pizzéria v OD Laborec: 

 – tejto OVS sa zúčastnil jeden záujemca Profipizza, s.r.o. Osadná 2, 831 03 Bratislava 

v zastúpení konateľom Marošom Čornaničom. Splnil podmienky súťaže a ponúkol mesačný 

nájom vo výške 425 €. Po schválení MsZ bol listom vyzvaný k prevzatiu nebytových 

priestorov. Nakoniec prenájom nebytových priestorov odmietol - komisia preto odporúča 

zrušiť uznesenie a vyhlásiť novú OVS na tento objekt. 

 

MsZ ruší : 

Bod B/9 Uznesenia č. 214/2015 zo dňa 24.04.2015 prenájom 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 verejnej súťaže : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, 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, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ schvaľuje : 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Obchodnom 

dome Laborec na prízemí o výmere 113,57 m2, ktorý je umiestnený v Strážskom, má súpisné 
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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. 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 

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.).  

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 

obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom nebytových priestorov 

v Obchodnom dome Laborec - neotvárať". Došlé návrhy budú označené dátumom 

podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania. 

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,  
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- 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 

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 Obchodnom dome Laborec do 00.00.2015  do 12,00 hod.  
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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, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

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 : 31.07.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti Kolkáreň : 

– na MsÚ neprišla ani jedna ponuka na kúpu tejto nehnuteľnosti - komisia odporúča vyhlásiť 

obchodnú verejnú súťaž na prenájom celej nehnuteľnosti, to znamená nielen bufetu, ale aj 

kolkárskej dráhy a takto sprístupniť verejnosti využívanie športoviska. 

 

MsZ schvaľuje : 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti Objekt Kolkáreň : 

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

postavená na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísané na Liste vlastníctva LV č. 1236, 

nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom Michalovce Katastrálny odbor, okres 

Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  

Opis nehnuteľnosti – objektu Kolkárne:  

Jedná sa o jednopodlažnú nehnuteľnosť, ktorá pozostáva z bufetu, skladu, šatne, malej 

spoločenskej miestnosti, malej hospodárskej miestnosti, 3x sociálne zariadenia, 

sprchy, kotolňa a rozvodňa.  

V nehnuteľnosti sa nachádza kolkárska dvojdráha a súčasťou objektu je aj letná 
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terasa.  

Nehnuteľnosť je centrálne vykurovaná, je napojená na inžinierske siete (voda, 

kanalizácia, plyn, elektrina).  

Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži:  

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 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. Podmienkou uzatvorenie nájomnej zmluvy je, že nájomca 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. 

6. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne 250 

€/mesačne, t. j. minimálne 750 €/ 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.).  

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

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

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

obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom objektu Kolkárne - neotvárať". 

Došlé návrhy budú označené dátumom podania a osobitne uložené neporušené do 

termínu ich otvárania.  
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8. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa .................. 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.  

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

10. 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  

  bankového účtu  

- čestné prehlásenie, že žiadateľ fyzická osoba resp. 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. výpis z bankového účtu. Zo súťaže 

bude vylúčená aj firma, ktorej štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných 

spoločnosti majú podlžnosti, resp. nedoplatky voči mestu Strážske.  

11. 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.  

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

13. Predložený návrh je možné odvolať do ...................  Návrh je možné dopĺňať len v 

lehote do ................... do 14,00 hod.  

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

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 
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verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž.  

16. 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.  

17. 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.  

18. 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. 

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

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

vopred. 

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

nehnuteľnosť - objekt Kolkárne do ..............................  do 12,00 hod.  

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

a pod. s ich poskytovateľmi. 

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

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ ukladá : 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom 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, zapísané na Liste vlastníctva LV č. 1236, nehnuteľnosť je 

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

katastrálne územie Strážske.  

T : 31.07.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  
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MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Obchodná verejná súťaž - prenájom A-clubu, tejto súťaže sa nezúčastnil ani jeden záujemca.  

- komisia odporúča vyhlásiť novú OVS na prenájom A-clubu. 

 

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.  

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 

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.  
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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) 
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mesiac od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu 

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 : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

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 : 31.07.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Komisia sa podrobne oboznámila so žiadosťou skupiny obyvateľov ul. Komenského na 

obmedzenie prejazdu motorových vozidiel iba na vozidlá  obyvateľov ulice. Pri rozhodovaní 

o podpore tomuto projektu  sa členovia komisie opierali o bývalé stanoviská odborných 
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orgánov polície a to OO PZ SR Strážske , OO PZ Michalovce ODI a Mestskej polície 

Strážske ktoré sa medzičasom nezmenili. MsP Strážske vykonala monitoring ul. Komenského 

s dôrazom na prejazd cudzích vozidiel po ul. Komenského zo strany radovej zástavby. Po 

zhrnutí všetkých posudzovaných ukazovateľov komisia jednohlasne neodporúča meniť 

organizáciu dopravy na uvedenej ulici. 

Komisia prejednala žiadosť Martina  Terebessyho,  tr. bytom na ul. Gaštanovej,v ktorej žiada 

určiť dopravné značenie tak , aby sa pri jeho dome na ul. Gaštanovej 220 v Strážskom 

vylúčila doprava a prejazd vozidiel  a aby sa uzatvorila rampou alebo iným podobným 

dopravným zariadením s tým, že by sa vykonala zmena určenia dopravného značenia 

z terajšieho stavu na slepú ulicu. Pri posudzovaní sa komisia opierala aj  o stanoviská OO PZ 

Strážske, ORHaZZ , Technických služieb mesta Strážske, majiteľa firmy Plynmont .Pre 

všetky dotknuté organizácie je trvalé alebo dočasné uzatvorenie komunikácie komplikáciou 

pri výkone ich povinností. Územný plán mesta Strážske vylučuje možnosť uzatvorenia tejto 

komunikácie, pretože predpokladá zokruhovanie týchto ciest po hlavnú  cesty 1. triedy 1/18.  

Mgr. Michal Biačko požaduje od mesta včasnejšie oznamovanie verejne kultúrnych podujatí , 

pretože systém plánovania služieb nie je možné meniť 15 dní pred novým mesiacom. 

Naposledy to potrebovali vedieť v súvislosti s konaním motorkárskeho zrazu , kde mali 

niekoľko oznámení o porušovaní verejného poriadku.  

Primátor – problém nie je pri oznamovaní mestských kultúrnych akcií, ale problém je 

s právnickým osobami, ktoré neskoro žiadajú povolenia na uskutočnenie kultúrnych podujatí. 

 

Zápis z komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 

mesta. 

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

Komisii boli doručené dve žiadosti o dotáciu: 

Mestský bežecký oddiel (MBO) žiada vo svojej druhej žiadosti 1 488 € na Nonstop Beh Od 

Tatier k Dunaju, ktorý sa uskutoční 15.-16.8.2015.  

Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov žiada 500 € na Medzinárodný 

kolkársky turnaj žien a mužov vo Veľkom Šariši, ktorý sa uskutočnil  6.6.2015. 

Podľa VZN č. 5/2010 sa žiadosti o poskytnutie dotácie predkladajú do 31.10. príslušného 

kalendárneho roka na nasledujúci rok. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch sa môže 

žiadosť podať aj v inom termíne.  
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Dotácia pre MBO už bola schválená MsZ dňa 05.03.2015. V prvej žiadosti žiada aj na Beh 

Od Tatier k Dunaju. V druhej žiadosti o dotáciu žiada opäť na Beh od Tatier k Dunaju. Prvá 

dotácia ešte nie je vyčerpaná.  

Žiadosť Občianskeho združenia kolkárov a rekreačných športovcov sa dá považovať za 

neopodstatnenú. Každým rokom sa členovia zúčastňujú na turnaji vo Veľkom Šariši a žiadosť 

o dotáciu mali predložiť v stanovenom termíne podľa VZN č. 5/2010 ako ostatné športové 

kluby. Napriek uvedenému komisia odporúča schváliť : 

- dotáciu pre Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov v sume 250 €  

- dotáciu pre MBO v plnej sume 1 488 €.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na porušenie VZN č. 5/2010 a nedoporučil schváliť 

tieto dotácie. 

MUDr. Jurečková, PhD. – mali by sme podporiť Mestský bežecký oddiel, reprezentujú naše 

mesto. 

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

 Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Vo svojom vystúpení informoval o dôvodoch, prečo nebola zúčtovaná dotácia.  

 

Po diskusii medzi poslancami, hlavným kontrolórom a vedúcom ekonomického oddelenia, p. 

Meňovčík, predseda športovej komisie navrhol, aby sa tento návrh prejednal na ďalšom 

zasadnutí MsZ.  

Členovia komisie navrhujú, aby sa počas letných prázdnin využívala plocha klziska napr. na 

tieto účely pozemný hokej, floorbal, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, soft tenis, 

badminton, basketbal = multifunkčné využitie priestoru. Je potrebné zakúpiť náradie 

k jednotlivým športom a určiť osobu, ktorá to bude spravovať a prispôsobovať priestor podľa 

daných možností a záujmu občanov.  

Využitie tenisových kurtov pri futbalovom ihrisku pre verejnosť – p. Kiselovič prisľúbil, že 

vyvesia oznam, u koho sa dajú kľúče vyzdvihnúť v prípade záujmu.  

Členovia komisie navrhujú, aby bolo letné kúpalisko každým rokom pripravené na letnú 

sezónu k 1.6. a aby sa kontrola stavu bazénov vykonávala už v apríli.  

 

Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Rohaľ 

 

Stavebné úpravy kina – stavenisko bolo odovzdané 03.06.2015, po obhliadke zhotoviteľ 

PROSERVIS s. r. o. Strážske upozornil mesto aj na výmenu ležatých rozvodov ústredného 

kúrenia a vody, mesto požadovalo predložiť predpokladané náklady na výmenu ležatých 

rozvodov, na komisiu bol predložený od zhotoviteľa krycí list na práce, ktoré neboli 

vysúťažené, t. j. ležaté rozvody ústredného vykurovania (cena 15 761,21 € s DPH) a hlavný 

rozvod vody a prekládka vodomera (2 121,44 € s DPH) – komisia doporučuje na tieto práce 

zrealizovať verejné obstarávanie. 

Komisia bola oboznámená so záložnou zmluvou k zriadeniu  záložného práva na 

nehnuteľnosti – bytový dom č. s. 280 a 281 na ul. Laboreckej v prospech Štátneho fondu 

rozvoja bývania, Lámačská cesta č.8, 833 04  Bratislava – potrebné prijať uznesenie na MsZ. 

 

MsZ schvaľuje : 

Zriadenie  záložného práva na základe zmluvy č.807/1294/2008 na nehnuteľnosti vedené na 

LV č.1236, katastrálne územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, ktorých výlučným 

vlastníkom je záložca - Mesto Strážske v podiely 1/1 k celku a to: 

- bytový dom číslo súpisné 281 postavený na parc. reg. CKN č.1890/8, popis stavby: 

bytový dom bl. A 

- bytový dom číslo súpisné 280 postavený na parc. reg. CKN č.1890/9, popis stavby: 

bytový dom bl. B 

- parc. reg. CKN č.1890/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2 

- parc. reg. CKN č.1890/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 m2 

v prospech záložného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, Lámačská cesta č.8, 833 

04  Bratislava. 

Hlasovanie : Za : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,  

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

Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, Ing. Stanislav Demko 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Márie Tušajovej, Vranov nad Topľou ohľadom 

majetkoprávneho vysporiadania pozemku parcela č.1756/2, druh pozemku záhrada o výmere 

266 m2, na ul. Krivošťanskej, na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo 

zistené, že sa jedná o zabratý pozemok, na ktorom je v súčasnosti miestna komunikácia a pod 
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ňou uložená verejná kanalizácia - komisia doporučuje odpredať pozemok za cenu 10,00 €/m2 

pre Máriu Tušajovú v podiele ½ a Matúša Rohaľa v podiele ½  podľa LV č. 1003 

 

MsZ schvaľuje :  

Odkúpenie pozemku parc. reg. CKN č.1756/2, druh pozemku záhrada o výmere 266 m2, 

podľa geometrického plánu č. 14328810-114/2012 na ul. Krivošťanskej, katastrálne územie 

Strážske, nehnuteľnosť vedená na LV č. 1003, za cenu 10,00 €/m2 od Márie Tušajovej, 

Mlynská 1484, Vranov nad Topľou v podiele ½ a Matúša Rohaľa, Krivošťanská 352, Strážske 

v podiele ½ a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Žiadosť Obce Oreské o prijatie do spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku 

s termínom od 1.1.2016 na základe Uznesenia č.19/2015 Obecného zastupiteľstva obce 

Oreské zo dňa 5.6.2015 (presun z Michaloviec do Strážskeho) – komisia berie na vedomie, 

v súčasnosti Mesto Strážske ako stavebný úrad zabezpečuje spoločný obecný úrad na úseku 

stavebného poriadku pre Strážske, Voľa, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Pusté 

Čemerné, Staré a Zbudza. 

 

MsZ schvaľuje :  

Pristúpenie k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Strážskom na prenesený výkon 

štátnej správy v oblasti stavebného poriadku od 1.1.2016 s Obcou Oreské, s tým aby finančné 

prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli poukázané z Okresného úradu 

v Košiciach, odboru výstavby a bytovej politiky na účet Spoločného obecného úradu 

v Strážskom. 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

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

Ing. Stanislav Demko 

 

Žiadosť Viktórie Zamboryovej o refundáciu nákladov spojených s projektovou 

dokumentáciou 190,00 € na výstavbu kanalizačnej prípojky k rodinným domom v bývalom 
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pionierskom tábore na ul. Krivošťanskej, z dôvodu nezahrnutia týchto prípojok do 

projektovej dokumentácie z roku 2008 na rozšírenie stokovej siete na ul. Krivošťanskej – po 

vzájomnej konzultácii s prevádzkovateľom VVS, a. s. závod Michalovce bolo dohodnuté, že 

podľa projektovej dokumentácii mesto zabezpečí nákup stavebného materiálu na výstavbu 

kanalizačnej šachty s odbočkami na pripojenie sa rodinných domov, práce vykoná VVS, a. s. 

závod Michalovce a nebudú im počítané poplatky na odsúhlasenie projektovej dokumentácie 

a poplatok za povolenie od stavebného úradu k napojeniu sa. 

Komisia bola informovaná listom od DOMSPRÁV s. r. o., byty, teplo a iné služby 

Michalovce o stave a plánovanej modernizácii tepelného hospodárstva v meste Strážske, 

predpokladané plánované náklady sú vo výške 60 000 €, údržba rozvodov je plánovaná od 

kotolne MsÚ po bytový dom U3 (rozvod teplej vody), rekonštrukcia teplovodu na trase 

Kotolňa-Nové sídlisko (ul. Mierová, Komenského a Osloboditeľov), na starom sídlisku bude 

dokončená dodatková ekvitermická regulácia v blokoch č.7, 8, 9, 10 a 15 s prepojením na 

centrálny dispečing kotolne – komisia berie na vedomie. 

Žiadosť Materskej školy v Strážskom k rozšíreniu kapacitných podmienok MŠ – komisia 

doporučuje pripraviť elokovanú triedu pre cca 60 detí v priestoroch základnej školy v časti 

objektu C a pripraviť podklady k realizácii stavebných úprav zdravotechniky pre deti MŠ, 

vzhľadom na kapacitné možnosti v priestoroch ZŠ 

Komisia sa zaoberala žiadosťou Mgr. Ingrid Miškovej o rozšírenie sietí vody, plynu 

a kanalizácie na ul. Za záhradami – komisia doporučuje pripraviť projektovú dokumentáciu 

na rozšírenie podzemných sietí vody a plynu, na verejnú kanalizáciu sa bude žiadať cez 

eurofondy. 

Komisia bola informovaná listom od Slovenskej správy ciest v Košiciach o návrhu na zmenu 

organizácie dopravy prestavbou priesečnej križovatky na okružnú – s predmetnou prestavbou 

sa počíta, čoho dôkazom je aj zaradenie tejto stavebnej akcie do plánu prípravy, žiaľ zatiaľ 

bez finančného krytia. K zmierneniu rastu dopravných problémov má prispieť aj plánovaná 

preložka cesty I/18 a I/74 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, na ktorú bolo vydané 

územné rozhodnutie dňa 06.12.2010 a následne v roku 2014 spracovaná projektová 

dokumentácia pre stavebné povolenie. V roku 2015 sa plánuje obstarávať štúdiu 

realizovateľnosti na cestný ťah I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, ktorého súčasťou je posúdenie 

súčasného stavu, definovanie rizikových miest v trase a návrhy na postupnú realizáciu 

jednotlivých časti cestného ťahu, či formou rekonštrukcií, modernizácií alebo preložiek ciest 

I. triedy, táto štúdia by mala byť dodaná do roku 2016. 
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Primátor informoval, že je potrebné schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena v prospech LEMON MARKET, s. r. o z dôvodu uskutočnenia stavebného 

objektu „ SO 04 Zaolejovaná kanalizácia a SO 05 Splašková a dažďová kanalizácia. 

 

MsZ schvaľuje : 

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech LEMON 

MARKET, s.r.o., Mierová 34, 066 01  Humenné na pozemku parcela registra KNC číslo 

194/11 a 1404, katastrálne územie Strážske v rámci stavby „LEMON MARKET“ z dôvodu 

uskutočnenia stavebného objektu „SO 04 Zaolejovaná kanalizácia a SO 05 Splašková 

a dažďová kanalizácia“, vecné bremeno sa zriadi po vydaní kolaudačného rozhodnutia: 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav 

Demko 

 

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

 

Finančná komisia – informovala Ing. Lecáková 

 

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

 

 

K bodu č. 17, 18 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Informuje primátor : 

Dňa 22.06.2015 boli mestu doručené 3 protesty prokurátora, v ktorých žiada zrušiť VZN 

mesta Strážske č. 2/2010, VZN č. 6/1991 a VZN č. 2/2012. 

 

MsZ vyhovuje : 

 

-Protestu prokurátora proti VZN mesta Strážske č. 2/2010 - Požiarny poriadok mesta 

Strážske : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 
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-Protestu prokurátora proti VZN mesta Strážske č. 6/1991 o  zriadení mestskej polície 

a Dodatku č. 1 k VZN mesta Strážske č. 6/1991 o zriadení mestskej polície. 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

-Protestu prokurátora proti VZN mesta Strážske č. 2/2012 - Prevádzkový poriadok 

pohrebiska : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ ukladá : 

-Pripraviť návrh VZN o zrušení VZN č. 2/2010 Požiarny poriadok mesta Strážske. 

T : 14.08.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

-Pripraviť návrh VZN o zrušení VZN mesta Strážske č. 6/1991 o zriadení mestskej polície : 

T : 14.08.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

-Pripraviť návrh VZN o zrušení VZN mesta Strážske č. 2/2012 Prevádzkový poriadok    

pohrebiska : 

T : 14.08.2015     Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

Primátor informoval, že firma BEMACO SK, a. s. Prešov žiada o prenájom DHM stroja – 

Rolba Destarol v súlade so Zmluvou o správe majetku mesta Strážske medzi mestom 
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Strážske a MsPS mesta Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu DHM stroja – Rolba DESTAROL, inv. č. 4/013/084, OC : 

9 576,35 €, ZC : 0,- € pre firmu BEMACO SK, a.s. Radlinského 136, 080 01 Prešov s dobou 

prenájmu stroja od 01.07.2015 do 30.04.2018 za cenu 50 €/ mesiac s DPH v súlade so 

Zmluvou o správe majetku mesta Strážske zo dňa 02.03.2009 medzi mestom Strážske a MsPS 

mesta Strážske ako správcom. 

Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

MUDr. Jurečková, PhD. – na ul. Pod hradom na zákrute je zle vyspádovaný chodník. 

-opraviť, príp. upraviť prechádzajúci chodník, ktorý spája ul. Pod hradom s ul. Okružnou. 

Mgr. Lacová – pri príležitosti 25. výročia samosprávy navrhujem, aby sme si nejakým 

spôsobom uctili bývalých poslancov. 

P. Knap – určiť záväzný termín na opravu mestského rozhlasu. 

Primátor – termín je do ďalšieho zasadnutia MsZ. 

P. Knap – od. p. Besterciovej mi bola doručená výzva na zvolanie verejného zhromaždenia 

ohľadom rozvoja mesta, ktoré ak sa má konať, musí schváliť MsZ. 

 

MsZ ukladá : 

Zvolať verejné zhromaždenie občanov mesta k strategickému rozvoju mesta dňa              

07.09.2015: 

T: 07.09.2015      Z: MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. 

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

Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

PaedDr. Dzurillová – pri ZŠ je potrebné opraviť chodník. 

Mgr. Lacová informovala, že delegácie z partnerských miest, ktoré sa nemohli zúčastniť 

jarmoku boli znova pozvané a mali by prísť dňa 04.09.2015. 

 

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

 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  
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MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko 

 

P. Búciová vo svojom vystúpení navrhovala, aby na detskom ihrisko bolo urobené miesto, 

kde by bol tieň, kde sa počas letných horúčav môžu zdržiavať. 

 

PaedDr. Grigeľová – prečo nebol uverejnený príspevok MŠ  novinách Naše mesto ? 

P. Grmolcová informovala, že príspevok prišiel po uzávierke, redakčná rada sa ho rozhodla 

uverejniť v náhradnom termíne v nasledujúcom čísle novín Naše mesto. 

PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady podrobne doplnila informácie ohľadom 

doručenia príspevkov do novín. 

 

 

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

 

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

o 17,45 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia :   Mgr. Eva Lacová    Mgr. Martin Tejgi  


