
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 10. septembra 2015 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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, Danka Baánová, Michal Knap  

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, Martin Šuľak 

 

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová 

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, Martin Šuľak 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii č.../2015  

7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

       poriadok pohrebísk 

8.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  

       nariadenie č. 2/2010 Požiarny poriadok mesta Strážske zo dňa 18.02.2010  

9.    Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 

10.  Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 30.06.2015   

11.  Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2015 

12.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2015 

13.  Informácia o platení dane za psa k 31.07.2015 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v MŠ 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania zákona o ochrane  

       osobných údajov na MsÚ  

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

       rok 2014 v RO a PO 

17.  Informácie zo zasadnutí komisií 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia - Rôzne 

20.  Záver                                                                      

                                          

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

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

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úlohy z Uznesenia č. 215/2015 zo dňa 25.06.2015 : 
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- 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 – termín trvá. 

 

-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 – termín trvá. 

 

-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. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka výberovej komisie informovala, že do tejto obchodnej 

verejnej súťaže nedošla ani jedna ponuka, Komisia odporúča zopakovať obchodnú verejnú 

súťaž za nezmenených podmienok. 

 

MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov v OD Laborec. 

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 za podmienok schválených Uznesením č. 215/2015 bod B/11 zo dňa 25.06.2015.  

T : 31.10.2015    Z : MsÚ 

Hlasovanie :Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 
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-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. 

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

nedošla ani jedna ponuka. Komisia odporúča zverejniť oznam na úradnú tabuľu a web 

stránku mesta a v prípade záujmu prenájmu alebo predaja objektu vyhlásiť obchodnú verejnú 

súťaž. 

MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti 

– Objekt Kolkáreň. 

 

-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.  

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

nedošla ani jedna ponuka. Komisia odporúča zverejniť oznam na úradnú tabuľu a web 

stránku mesta a v prípade záujmu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom A-clubu.. 

 

Úlohy : 

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

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

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

pohrebiska - sú samostatnými bodmi dnešného zasadnutia MsZ. 

 

Úloha : 

-Zvolať verejné zhromaždenie občanov mesta k strategickému rozvoju mesta dňa             

07.09.2015 - úloha bola splnená, verejné zhromaždenie sa uskutočnilo. 

 

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

 

Informuje primátor :  

Pripomienky : 

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

MsPS sa bude týmto problémom zaoberať.  

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

Pokúsime sa ho opraviť z fondu opráv a údržby, ak to nebude možné, je potrebné na túto opravu 

pamätať pri hlavných úlohách mesta na budúci rok. 

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

spôsobom uctili bývalých poslancov. 

Doteraz nedošiel nijaký návrh,  je potrebné pripravovať návrhy v predstihu, aby sme boli 

pripravení na ďalší rok, nie na poslednom zasadnutí MsZ pred dovolenkami. 

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

Mestský rozhlas nie je potrebné opravovať, je funkčný, pri zlej pri manipulácii pri výmene 

batérií dochádzalo k nežiadúcemu zapínaniu, chyba je odstránená, už sa to neopakuje. Bude 

odoslaná objednávka výrobcovi tzv. hniezd, ktorý vykoná audit v meste a pomocou programu 

vyhodnotí vhodnosť umiestnenia jednotlivých hniezd a reproduktorov a navrhne zmeny, resp. 

doplnenie, čím by mal byť už mestský rozhlas správne nastavený. 

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

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

Ju možné vysadiť pri drevenej konštrukcii nejaké stromy, prípadne ťahavé rastliny, pričom sú 

názory, že deti by sa nemali v horúčavách zdržiavať na detskom ihrisku. Bol podaný projekt, 

v ktorom bola navrhnutá výsadba stromov pri oplotení detského ihriska, ktorý však nebol 

schválený. Aj napriek tomu budeme hľadať financie z vlastného rozpočtu pre vysadenie tují  

pri panelovom oplotení obchodného domu Jednota a smrekov okolo oplotenia detského ihriska. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 :  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii č.../2015  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Komentár k tomuto návrhu mal p. Roman, 

náčelník MsP.  

 

Hlasovanie za schválenie VZN o mestskej polícii č. 5/2015 : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 
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Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin 

Tejgi, Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 7 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2015, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový  poriadok pohrebísk 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS mal k tomuto 

návrhu komentár. 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

K bodu č. 8 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2015, ktorým sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2010 Požiarny poriadok mesta Strážske zo dňa 18.02.2010  

 

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

podala úvodné informácie.  

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/2010 Požiarny poriadok mesta Strážske : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

 K bodu č. 9 : Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 

 

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

podrobne informovala o čerpaní MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 s tým, že v čerpaní 

rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov bol stanovený plán ako vyrovnaný, bežné 

výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu. 

Mgr. Tejgi – vzhľadom na charakter počasia som očakával menšiu spotrebu položky paliva, 

resp. úsporu oproti minulému roku. 

 

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 10 : Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske 

k 30.06.2015   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Podrobný komentár k materiálu o stave 

záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 mala p. Kováčová. 

 

Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 30.06.2015 MsZ zobralo na 

vedomie.   

 

K bodu č. 11 : Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2015 

  

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

podrobne informovala o plnení finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2015. Rozpočet 

vo výdavkovej časti je úmerne čerpaný podľa reálnosti vzniknutých výdavkov k 30.6.2015.  Po 

prehodnotení  čerpania ostatných rozpočtových položiek  a predpokladu   reálnosti  čerpania  

výdavkov do konca roka sa  tieto budú  riešiť  rozpočtovým opatrením. Podľa predložených 

ukazovateľov plnenia programového rozpočtuje je zrejmé,  že plnenie  programového  rozpočtu 

je úmerne  k 30.6.2015. Podľa podrobného prehľadu plnenia príjmov, ako aj čerpania výdavkov  

v tabuľkovej časti rozpočtu je zrejmé, že v prvom polroku 2015 sa rozpočet mesta plní úmerne 

k danému obdobiu.   

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že finančná komisia tento 

materiál prejednala a odporúča MsZ predložené plnenie rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2015 

zobrať na vedomie. 

 

Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za 

I. polrok 2015 

  

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

 

MUDr. Jurečková, PhD. – na základe tejto správy mierne narastá množstvo odpadu od 

obyvateľov, čo je toho príčinou ? 

P. Šuľak poukázal na veľký problém s nedisciplinovanosťou občanov pri nakladaní s odpadom. 

Jedná sa o stavebný a nadrozmerný odpad a taktiež nárast odpadu spôsobuje 

nedisciplinovanosť podnikateľov. Na zberné miesto BRKO pri záhradkárskej osade Sihoť 

umiestňujú odpad aj občania z iných obcí (Brekov, Staré). 

P. Bočková doplnila informácie s tým, že nárast zmesového komunálneho odpadu, ktorý je 

v nádobách môže byť spôsobený jednak zvýšením životnej úrovne ľudí a jednak nesprávnym 
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triedením odpadu. Čo sa týka stavebného odpadu, občania si nedávajú pristaviť kontajner, ale 

vyhadzujú ho do zberných miest. 

P. Šuľak komentoval, že v tejto veci pomáhajú aj fotopasce, pri ktorých bol aktuálne 

zaznamenaný jeden občan a na základe toho bol aj upozornený.  

P. Roman, náčelník MsP informoval o povinnosti a postupe pri realizácii drobných stavieb 

a spôsobe nakladania s takýmto odpadom.  Ak sa dodrží oznamovacia povinnosť a udelí sa 

povolenie, tak o tom bude informovaná aj MsP a vie dohliadnuť na nakladanie s daným 

odpadom.  

Mgr. Tejgi - mala by sa zvýšiť informovanosť o jednotlivých druhoch odpadov, občania 

nemajú jasné informácie o tom, čo patrí do ktorého kontajnera. 

P. Bočková zhodnotila, že situácia z pohľadu životného prostredia sa zhoršila. Znova začne 

propagovanie o správnom separovaní odpadu.  

 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správu za I. polrok 2015 MsZ 

zobralo na vedomie. 

  

K bodu č. 13 : Informácia o platení dane za psa k 31.07.2015 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor okrem iného informoval, že po 

uverejnení zoznamu daňovníkov dane za psa v rodinných domoch a v bytových domoch v 

novinách Naše mesto začiatkom roka 2015 sa navýšil stav daňovníkov dane za psa.  

 

Informáciu o platení dane za psa k 31.07.2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

v MŠ 

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej kontrole v MŠ zobralo MsZ 

na vedomie . 

 

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

zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto má  v súlade 

so zákonom poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, ktorá 

absolvovala skúšku zabezpečovanú úradom a spĺňa ďalšie požiadavky stanovené zákonom. 
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Zároveň informoval, že mesto má vypracovaný „ Bezpečnostný projekt ochrany osobných 

údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov “.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že Zákon č. 122/2013 je jedným z tých, ktorý 

umožňuje sankcionovať v prípade nesplnenia zákonných podmienok. Z tohto dôvodu je 

potrebné seriózne pristupovať k odstraňovaniu zistených nedostatkov. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania zákona o ochrane 

osobných údajov na MsÚ zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 16 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2014 v RO a PO 

 

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

to, že MsPS a rozpočtové organizácie musia mať vlastné vnútorné predpisy upravujúce 

vybavovanie sťažností. Vzhľadom na postavenie MsPS a rozpočtových organizácií (právnické 

osoby) mesto ani nemôže vlastným vnútorným predpisom zasahovať do ich právomoci. Preto 

je potrebné prijať, resp. aktualizovať vnútorný predpis na vybavovanie sťažností. 

 

MsZ ukladá : 

Prijať, resp. aktualizovať vnútorný predpis na vybavovanie sťažností. 

T : 31.12.2015    Z : riaditelia RO a PO 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

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

2014 v RO a PO MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

1.Mimoriadne zasadnutie : 

-Predložený zámer „ČOV – STRÁŽSKE“, ktorého navrhovateľom je VVS, a. s. Košice. Zámer 

vypracovala spoločnosť Enviroline, s. r .o. Košice. Zámer rieši výstavbu novej mechanicko-

biologickej ČOV na čistenie komunálnych odpadových vôd z mesta Strážske a obcí Voľa, 

Staré, Pusté Čemerné s kapacitou 6 289 ekvivalentných obyvateľov, na parcele registra „C“ 

1899/1. Po spustení novej ČOV do prevádzky budú odstránené všetky nevyužívané objekty 
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pôvodnej ČOV. Zámer podľa kapacity čistenia v procese EIA podlieha zisťovaciemu konaniu. 

Z hľadiska územnoplánovacieho bude potrebné navrhované riešenie zapracovať do územného 

plánu mesta Strážske. 

Komisia po diskusii doporučuje v stanovisku mesta k zámeru požadovať, aby sa navrhovaná 

činnosť ďalej posúdila podľa zákona o EIA, hlavne vo vzťahu k jestvujúcemu vodárenskému 

zdroju Strážske. V správe o hodnotení žiadame doplniť kapacity ČOV (množstvo čistených 

vôd, znečistenie na vstupe, účinnosť čistenia v jednotlivých parametroch) a tiež detailnejšie 

popísať spôsob nakladania s kalom. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje zmenu 

územného plánu mesta. 

2. zasadnutie komisie ŽP: 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi : 

 - občania do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (ZKO) vo veľkom množstve 

dávajú biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), - na zberných miestach BRKO sa 

umiestňuje stále viac drobného stavebného odpadu (DSO), - na zberné miesta BRKO občania 

umiestňujú celé konáre stromov, ktoré zhoršujú manipuláciu s odpadom, napr. konáre čerešne 

pri záhradkárskej osade Sihoť, - pri rieke Laborec vznikajú nelegálne skládky, 

Komisia po diskusii doporučuje vedeniu mesta zaviesť systém kontroly a sprísniť kontrolu 

dodržiavania zásad pri nakladaní s odpadmi v meste.   

 

-Doručenie petície „SOS lesíku“, ktorá bola doručená dňa 11.8.2015. Petícia obsahuje 964 

podpisov. Petíciou občania žiadajú mesto Strážske, aby bol lesík na Vihorlatskej ulici (v 

blízkosti starého cintorína) všeobecne záväzným nariadením vyhlásený za obecné chránené 

územie. Taktiež informovala občanov o legislatívnych možnostiach mesta vyplývajúcich z  

§ 25a Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o doterajšom postupe mestského 

úradu v tejto veci. 

Komisia po diskusii a hlasovaní doporučuje mestskému zastupiteľstvu:  

Zabrániť možnosti výrubu drevín v predmetnej lokalite.  Ochranu drevín v „lesíku“ zabezpečiť 

zmenou „zmien a doplnkov č. 3 UP mesta“ tým, že predmetnú lokalitu preklasifikovať z Plochy 

občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry a Plochy verejnej a izolačnej zelene a zrušiť 

⑤ ČS PHM. 

P. Knap – stotožňujem sa so stanovisko komisie ŽP zabrániť možnosti výrubu drevín v 

predmetnej lokalite. Navrhujem uznesením zmeniť územný plán mesta, t. j. preklasifikovať 

túto plochu na plochu verejnej a izolačnej zelene.  

Primátor – teraz je potrebné rozhodnúť, či vyhlásiť alebo nevyhlásiť túto lokalitu za chránené 

obecné územie.  
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MsZ rozhodlo : 

Nevyhlásiť územie parcela č. 392/11 za chránené obecné územie : 

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

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

 

Hlasovanie : Za : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Zdržal sa : Danka Baánová, PhDr. Liduška 

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

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

 

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

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

Komisii boli doručené tri žiadosti o dotáciu: 

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

Beh Od Tatier k Dunaju, ktorý sa uskutočnil 15.-16.8.2015.  

- Športový klub Strážske – futbalový oddiel žiada vo svojej druhej žiadosti 3200 € na 

činnosť klubu (dofinancovanie súťaže). 

- Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov žiada 500 € na Medzinárodný 

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

Oddiely predložili vyúčtovanie prvej dotácie a na základe toho komisia navrhuje MsZ, aby 

schválilo žiadosti o dotáciu: 

-  dotáciu pre MBO 1 488 € 

-  dotáciu pre Športový klub Strážske 3 200 € 

- dotáciu pre Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov 500 € 

 

Ing. Rohaľ, predseda Športového klubu podrobne informoval o dôvodoch žiadosti futbalového 

oddielu, o vzniknutých ďalších nákladoch na fungovanie činnosti tohto klubu. 

Primátor odporučil športovej komisii prehodnotiť VZN o poskytovaní dotácií a dať návrh na 

úpravu VZN. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na neskoré predkladanie vyúčtovania dotácií. 



- 12 - 

 

MsZ schvaľuje : 

 

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

Mestský bežecký oddiel Strážske 1 488 €   

Športový klub Strážske – futbalový oddiel 3 100 €.  

Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov 400 €  

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Magdaléna Juhásová, Michal 

Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : PaedDr. Jana Dzurillová, 

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Prerokovanie žiadosti skupiny obyvateľov ul. Komenského o prehodnotenie určenia súčasného 

dopravného značenia na ul. Komenského  B37  na dopravné značenie B37  s dod. tabuľkou  

E 12  s textom „ obyvateľom sídliska vjazd povolený“. 

Mesto Strážske sa pri posudzovaní ich žiadosti opieralo o vyššie uvedené stanoviská odborných 

a kompetentných orgánov ako aj o to, že uvedenú komunikáciu využívajú aj občania priamo 

dotknutých nehnuteľností  napr. bl. 627/ 79 bytov / na ul. Osloboditeľov bl. 628, 629 /spolu 70 

bytov / na ul. Komenského ,Mierová  630 /91 bytov/ , čo je spolu najmenej 389 bytov a  ktorí 

ich  žiadosť písomne nepodporujú.  Vzhľadom na závery vyplývajúce zo stanovísk  všetkých 

poradných orgánov mesto ich  žiadosti nevyhovelo. 

Mesto Strážske sa zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality, pripravuje sa projekt na vybudovanie  

fitness ihriska - exteriérové fitness stroje/prvky  pre seniorov  a pod.   

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

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

 

 

Vyraďovacia komisia – informovala p. Baánová 

 

Komisia nemala žiadne výhrady k návrhom vyradeného majetku mesta. 
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Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Komisia prerokovala  ponuku správy štátnych hmotných rezerv SR na bezodplatne 

odovzdanie  prebytočného majetku štátu zapísaného  na liste vlastníctva č. 1586  

nachádzajúce  sa  v areáli bývalého Chemko Strážske a. s. 

Komisia doporučuje predloženú ponuku prerokovať na MsZ a ponúkaný majetok zobrať do 

majetku mesta. 

Informácia o výške ponúkanej kúpnej ceny za akcie mesta v spoločnosti Prima banka 

Slovensko  a. s. . Mesto v spoločnosti Prima banka má 11 akcií v celkovej hodnote 4 389 € 

ponúkaná  cena za tieto akcie je vo výške  6 435 €. Komisia nedoporučuje  odkúpenie týchto 

akcií. 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Rohaľ 

 

Komisia  bola informovaná ú územnom pláne a o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta 

Strážske (príloha č.1) – komisia berie na vedomie. 

Komisia bola informovaná o sprievodnom liste k petícií „SOS lesíku“ – komisii bolo 

vysvetlené, že v rámci schváleného územného plánu je v danej lokalite funkčné využite 

„zmiešané územie výroby a vybavenosti, ČSPHM“, ide o pozemok parcela registra KNE číslo 

392/11 o výmere 4506 m2 druh pozemku orná pôda, ktorého vlastníkom je Slovenský 

pozemkový fond SR, LV č.1399, vlastníkom pozemku parcela KNC číslo 2085/10 druh 

pozemku orná pôda o výmere 823 m2 je LEMON MARKET s .r. o., Humenné, (pozemok na 

prístupovú komunikáciu k marketu, kde bolo vyrúbaných 23 stromov na základe rozhodnutia 

na výrub predmetných drevín). 

Komisia bola informovaná o prebiehajúcom výberovom konaní na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v Strážskom ako aj projekt na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov – 

predseda komisie vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že predmetný investičný zámer nebol 

prerokovaný na komisii výstavby. 

Komisia sa zaoberala návrhom zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení časti pozemku registra 

KNE p. č. 28/2, na ktorom bude postavená kiosková trafostanica s príslušenstvom, odčlenená 

geometrickým plánom po ukončení stavby „Záhradkárska osada SIHOŤ – elektrifikácia, SO 

01 Úsekový odpojovač, SO 02 VN 22 kV El. prípojka, SO 03 Trafostanica, SO 04. El. NN 
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rozvody“ v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za cenu 

na základe vypracovaného znaleckého posudku – je potrebné pripraviť návrh na uznesenie. 

 

MsZ schvaľuje :  

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení časti pozemku registra KNE p. č. 28/2, na 

ktorom bude postavená kiosková trafostanica s príslušenstvom, odčlenená geometrickým 

plánom po ukončení stavby „Záhradkárska osada SIHOŤ – elektrifikácia, SO 01 Úsekový 

odpojovač, SO 02 VN 22 kV El. prípojka, SO 03 Trafostanica, SO 04. El. NN rozvody“ v 

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

vypracovaného znaleckého posudku. 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva a Komisia kultúry a školstva nemala zasadnutie. 

 

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

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

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

Tejgi, Zdržal sa : Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

P. Besterciová vo svojom vystúpení požadovala vysvetlenie o procese schvaľovania návrhu 

zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta, v ktorom je už schválená výstavba čerpacej stanice na území 

tzv. „Lesíka“. Tvrdila, že tento návrh nebol zverejnený na pripomienkovanie. Zároveň 

poukázala na nedostatočnú informovanosť občanov. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP informoval o postupe zverejňovania návrhu ÚPN mesta 

a o postupe schvaľovania tohto návrhu. 

 PhDr. Bušaničová potvrdila, že Ing. Rohaľ podrobne informoval o jednotlivých zmenách 

a doplnkoch č. 3 ÚPN mesta aj na verejnom zhromaždení občanov mesta dňa 04.09.2015. 

Taktiež poukázala na zdĺhavý postup pri schvaľovania ÚPN mesta a o dodržaní legitímneho 

postupu v tomto prípade.    

Ing. Marko, hlavný kontrolór taktiež informoval, že oznámenie o prerokovaní návrhu zmien 

a doplnkov  č. 3 ÚPN bolo legitímne zverejnené na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta 

s odkazom, kde je možné nahliadnuť do textovej a grafickej dokumentácie. Na prerokovanie 
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bola vymedzená doba od 05.08. do 05.09.2014. Počas tejto doby mali občania mesta možnosť 

podať pripomienky a iné návrhy, ale žiadne pripomienky zo strany občanov neboli podané.   

MUDr. Jurečková, PhD. v závere potvrdila, že kým sa neschváli návrh zmien a doplnkov č. 4 

oblasť „Lesík“ bude zachovaná.  

 

K bodu č. 18, 19 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Meňovčík : 

– na ul. Zámočníckej po pravej strane je nižšie položená kanalizácia ako je cesta a pri výdatnom 

daždi steká občanom zemina, štrky ku garážom.  

MUDr. Jurečková, PhD. : 

– na starom cintoríne chýba časť plota, je potrebné to opraviť. 

- pred ubytovňou Chemik I a II je nakopený stavebný odpad. 

- nie je zaznamenané premnoženie hlodavcov v našom meste ? 

Mgr. Tejgi : 

 – na ul. Kollárová realizovať malé úpravy chodníkov po tom, čo firma Plynroz realizovala 

plynové rozvody, objavujú sa pukliny na asfalte, pozalievať ich, aby sa to nerozširovalo ďalej.  

P. Juhásová :  

- orezať stromy pri pomníku II. sv. vojny tak, aby vytvorili väčší tieň. 

 Mgr. Lacová :  

-  kritika na chodníky v meste, zle vyspádované parkovisko na ul. Družstevnej, zistiť kto je za 

to zodpovedný a prečo sa  s tým niečo neurobí. Dokáže MsPS realizovať opravy tak, aby boli 

chodníky v poriadku?  

P. Knap  : 

– chodník na zákrute na ul. Pod hradom  je najhorším chodníkom v meste, samotná realizácia 

bola nesprávna, je teraz veľmi komplikované opraviť tieto komunikácie. Mesto by malo 

reklamovať tento chodník. Požadujem stanovisko mesta na  riešenie tohto chodníka. 

-na zasadnutia MsZ predkladať podrobný prehľad o všetkých investičných akciách 

a projektoch, aby bolo pri schvaľovaní jasné, o čo sa jedná, kde, ako a za koľko.   

P. Baánová : 

 – časť chodníka pri autobusovej zastávke pri cintoríne je v zlom stave, takisto nové parkovacie 

miesta na ulici Vihorlatskej sú zle vyspádované.      

  

PhDr. Bušaničová informovala, že keďže v tomto období DSS prechádza 

deinštitucionalizáciou a vypracováva sa transformačný plán, je potrebné vypracovať nový 

komunitný plán mesta. Komunitný plán mesta by mal slúžiť k tomu, aby sa stanovilo, aká je 

potrebná výstavba v meste, aká je štruktúra mesta, aké služby budeme potrebovať a pod. 

Platnosť predošlého komunitného plánu mesta skončila v roku 2013 a nový zatiaľ nie je.  
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MsZ ukladá :  

Vypracovať komunitný plán mesta Strážske : 

T: 31.01.2016     Z: MsÚ 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

PaedDr. Dzurillová :  

- stena na amfiteátri v mestskom parku je v katastrofálnom stave. 

- doplniť lavičky na sídliskách pre mamičky. 

- je možné upraviť dátum úhrady príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov ? 

Primátor uviedol, že je to možné vypracovaním dodatku k VZN č. 5/2011. 

MsZ ukladá : 

Vypracovať dodatok k VZN č.5/2011. 

T: 01.10.2015     Z: ref. školstva 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, 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 

 

Na záver dnešného zasadnutia MsZ,  pri príležitosti životného jubilea, primátor udelil cenu 

primátora mesta poslankyni PhDr. Liduške Bušaničovej a Magdaléne Juhásovej za úspešnú 

a záslužnú činnosť v prospech mesta. 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 1 7 / 2 0 1 5 

 

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

o 16,50 hod. ukončil. 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia :   PhDr. Liduška Bušaničová  Danka Baánová 


