
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 29. októbra 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: Mgr. Eva Lacová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová   

Hlasovanie: 

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD.  

 

Overovatelia:  Mgr. Eva Lacová, PaedDr. Jana Dzurillová 

Hlasovanie: 

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

  

 

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. 6/2015 o mieste a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej  

       dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske  

7.    Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Strážske č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od  

       zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na  

       čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre  

       voľného času, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu  

       nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

8.    Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác 

9.    Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2015 

10.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske    

11.  Návrh – Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske  

12.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

       zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 2014/2015 

13.  Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

       Strážske v školskom roku 2015/2016 

14.  Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na  

       roky 2016 - 2022 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly uchovávania a ochrany účtovnej  

       dokumentácie v ZŠ, 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uzavretých zmlúv o poskytnutí 

       dotácie z rozpočtu mesta v roku 2015 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení z kontrol  

       vykonaných v 2. polroku 2014 

18.  Informácie zo zasadnutí komisií 

19.  Interpelácie poslancov 

20.  Diskusia - Rôzne 

21.  Záver                                                                         

                                          

Hlasovanie za schválenie programu : 

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

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

Neprítomní : Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

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

-Vypracovať správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Strážske v školskom roku 2015/2016 ( presne rozpísať mzdy, odvody, osobné a riadiace 

príplatky, odmeny, tovary a služby, počty pracovníkov, ich úväzky, počet elokovaných 

pracovísk a žiakov, počty cudzích detí, ktoré navštevujú CVČ v Strážskom, počty externých 

zamestnancov, počet záujmových krúžkov a priemerný počet žiakov na jedného externého 

zamestnanca a ďalšie ) – je samostatným bodom dnešného zasadnutia MsZ. 

 

Úlohy z Uznesenia č. 217/2015 zo dňa 10.09.2015 : 

Prijať, resp. aktualizovať vnútorný predpis na vybavenie sťažností s termínom 31.12.2015  

– termín splnenia úlohy 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 za podmienok schválených Uznesením č. 215/2015 bod B/11 zo dňa 

25.06.2015 – úloha bola splnená. 

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

súťaže na prenájom nebytových priestorov v OD Laborec do stanoveného termínu nedošla 

ani jedna ponuka. Komisia preto odporúča zopakovať túto súťaž s tým, že termín 

predkladania ponúk by mal byť predĺžený do konca roka.  

Primátor – k tomuto bodu sa vrátime pri bode informácie zo zasadnutí komisií. 

 

Vypracovať komunitný plán mesta Strážske s termínom 31.01.2016 – termín splnenia úlohy 

trvá.  

Vypracovať dodatok k VZN č.5/2011 – je samostatným bodom dnešného zasadnutia MsZ. 

 

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

 

Pripomienky : 

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.  

Primátor - kanalizácia vôbec nesúvisí s týmto problémom. Problém nastal v tom, že občania si 

pri svojich domoch zasypali rigol, cez ktorý voda predtým stekala preč. Pri vstupoch do dvorov 

si niektorí občania dali rúru, iní nie. Problém je riešiteľný, je to otázka financií. Investovali sme 

už dosť finančných prostriedkov do Zámočníckej ulice a nie je možné riešiť všetko naraz. Je 

potrebné na to myslieť pri tvorbe rozpočtu mesta do budúceho obdobia, aby sa financie 

schvaľovali nielen na realizácie, ale aj na opravy.  

MUDr. Jurečková, PhD. : 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - oplotenie bolo opravené.  

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – p. Hajdučko, ktorý odpad pri rekonštrukcii vytvoril, ho už aj 

odstránil.   

- nie je zaznamenané premnoženie hlodavcov v našom meste ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - bola uskutočnená jarná a aj jesenná deratizácia verejných 

priestranstiev.  

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.  

Ing. Rohaľ - jedná sa o reklamáciu cez SPP od ich dodávateľa Plynroz, kde je záručná doba 5 

rokov. Navrhujem, aby sa reklamácia podala v poslednom roku reklamačného obdobia. 

V prípade väčšieho rozsahu poškodenia asfaltového krytu, sa  podá reklamácia skôr.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - overujeme možnosti ako by to mohol opraviť MsPS s použitím 

materiálu za primeranú cenu.  

P. Juhásová:  

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

Primátor -je to úloha na jarné obdobie, keď sa budú orezávať stromy.  

 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? 

Ing. Rohaľ – nájazdová rampa bude realizovaná cez MsPS len betónovým krytom, asfaltová 

vrstva bude realizovaná pri rekonštrukcii chodníka alebo cez dodávateľa. Vjazd na parkovisko 

na ležatý obrubník sa zrealizuje v spolupráci s MsPS.  
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Primátor - MsPS má špecializované zariadenia len na opravu výtlkov. 

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. 

 

Ing. Rohaľ – ul. Mierová a Osloboditeľov boli realizované na základe projektu, jednalo sa 

o celú rekonštrukciu. Ul. Pod hradom bola riešená ako údržba podľa všetkých položiek 

v cenovej ponuke dodávateľa, nie ako rekonštrukcia. Chodník je správne vyspádovaný, voda 

odtiaľ odteká. Oprava bola zrealizovaná podľa cenovej ponuky, ktorá bola schválená.  

PhDr. Bušaničová - v budúcnosti, keď budeme opravovať chodníky, už to nikdy nerobme ako 

údržbu, ale ako rekonštrukciu. Urobme jednu ulicu kvalitne a potom ďalšiu. Ak nie je možné 

zrekonštruovať s asfaltom, tak nájdime iné riešenia, napr. dlažbu. Radšej urobme menej, ale 

kvalitne.  

Primátor - bolo by dobré, aby vyšla z Eurofondov výzva na miestne komunikácie, pretože 

mesto  z vlastných zdrojov bude tieto rekonštrukcie riešiť dlhodobo.  

P. Knap - pri oprave tohto chodníka nebol prítomný dozor. Oprava bola zrealizovaná 

nekvalitne. Pre budúcnosť pri údržbách a rekonštrukciách by mal byť vždy prítomný dozor, 

aby sme dostali služby a materiál v kvalite a v rozsahu podľa dohodnutej cenovej ponuky.   

Primátor - finančné prostriedky na opravu boli použité v súlade s výkazom-výmerom. Ako bolo 

povedané predtým, ďalšie opravy môžu byť realizované formou dlažby na základe vášho 

schválenia. Návrhy má prekladať komisia výstavby a ÚP.  

P. Baánová:  

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

miesta na ulici Vihorlatskej sú zle vyspádované. 

Ing. Rohaľ - v projekte na opravu chodníka pri autobusovej zastávke pri novom cintoríne 

nebolo zahrnuté nástupište. To bude realizované zámkovou dlažbou.  Vjazdy na parkoviská sú 

vyspádované správne, je tam rozdiel 5-7 cm pre prípad rekonštrukcie celej miestnej 

komunikácie.  

Primátor - komisia predloží návrh, v akom poradí sa majú realizovať opravy a rekonštrukcie, 

aby sme sa vyhli subjektívnym dohadom.   

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6 :  Návrh VZN č. 6/2015 o mieste a času zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto návrhu VZN  

mala PhDr. Jurečková. 
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 6/2015 o mieste a času zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske : 

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 

 

K bodu č. 7 : Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Strážske č. 5/2011 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských 

školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na 

činnosti v centre voľného času, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských 

jedálňach 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. PhDr. Jurečková, spracovateľka tohto 

návrhu mala úvodný komentár. 

PaedDr. Dzurillová – je možné zmeniť termín úhrady príspevku za ŠKJ ? 

PhDr. Jurečková – navrhovaný dodatok č. 3 upravuje oddiel I, časť I – IV, v V. časti VZN sa 

nič týmto dodatkom nemení, ostáva pôvodné znenie.   

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 3 k VZN mesta Strážske č. 5/2011 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na 

čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre 

voľného času, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach : 

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 

  

K bodu č. 8 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác  

 

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

podala úvodné informácie.  

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác : 

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

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 
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Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

 K bodu č. 9 : Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2015 

  

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

podrobne informovala s tým, že k 30.09.2015 dosiahol MsPS  zisk vo výške 38 424,85 €.  

 

Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2015 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 10 : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske    

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. Následne 

predložil materiály, ktoré mali byťschválené. 

 

MsZ schvaľuje : 

 

a ) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske tajným hlasovaním 

poslancov Mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 Zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

b ) kvalifikačné a ďalšie predpoklady  : 

- Minimálne úplné stredné vzdelanie 

- Bezúhonnosť 

c ) náležitosti písomnej prihlášky : 

- Identifikačné údaje – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, 

telefonický respektíve e-mailový kontakt pokiaľ uchádzač vlastní 

- Súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- životopis s uvedením doterajšej praxe a zastavanej pracovnej pozície  

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého prihláška 

nespĺňa náležitosti  ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na hlasovacom lístku 

kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra 

d ) termín ukončenia odovzdania písomných prihlášok do 25.11.2015 ( streda ) do 14,30 hod.  
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e ) písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj pre 

doručenie iným spôsobom ( hmotnoprávna lehota ) 

f ) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok : písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti 

zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu : Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 

072 22 Strážske s označením „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať “. Pri osobnom 

doručení sa prihláška podáva výlučne na podateľňu Mestského úradu, Námestie A. Dubčeka 

300, Strážske, č. kancelárie 2 s tým istým označením. 

g ) komisiu zloženú z poslancov Mestského zastupiteľstva , ktorá overí splnenie kvalifikačných 

a ďalších predpokladov :  

PhDr. Liduška Bušaničová 

Martin Šuľak 

Mgr. Eva Lacová      

  

v termíne do 01.12.2015 

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 

 

MsZ vyhlasuje : 

V súlade s § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Strážske na deň 10.12.2015 na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Strážskom : 

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 

 

MsZ určuje : 

Pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky na 

jedenie a oddych t. j. plný pracovný úväzok : 

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 

 

MsZ žiada :  

Primátora mesta zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených podmienok 

na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 
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T : 30.10.2015 

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 

 

MsZ ukladá : 

a ) referentke personalistiky a miezd pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na  voľbu 

hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom na deň 10.12.2015. 

Z : v texte 

b ) pripraviť v súlade so zákonom a schváleným volebným poriadkom pre voľbu hlavného 

kontrolóra ako samostatnú časť pozvánky na zasadnutie MsZ, ktoré po voľbe odovzdajú do 

archívu mesta. 

T : 10.12.2015      Z : Mgr. Ľubica Siváková 

                   referentka personalistiky a miezd 

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 

 

K bodu č. 11 : Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra  

  

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

 

MsZ schvaľuje : 

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske dňa 10.12.2015. 

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 

 

K bodu č. 12 : Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 

2014/2015 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. PhDr. Jurečková, spracovateľka tohto 

materiálu informovala, že základné školy a školské zariadenia na základe Vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
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a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č.10/2006-R z 25.mája 

2006 pripravujú a predkladajú správu v rámci svojej činnosti za uplynulý školský rok 

zriaďovateľovi do 31.októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného 

orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na 

obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra. V 

správe sú podľa vyhlášky uvedené údaje o škole, jej poradných orgánoch, o počte žiakov, o 

výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o počte zamestnancov a ich kvalifikácii, o ich 

ďalšom vzdelávaní, o projektoch, aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, o výsledkoch 

inšpekčnej činnosti, o materiálno- technických podmienkach školy, údaje o hmotnom a 

finančnom zabezpečení školy, koncepčný zámer rozvoja školy, oblasti, v ktorých škola 

dosahuje dobré výsledky a oblasti, ktorých treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, správa 

môže obsahovať aj ďalšie informácie napr. voľnočasové aktivity, spolupráca s rodičmi.  

 

Informáciu o správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 2014/2015 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13 : Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 2015/2016 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. PhDr. Jurečková mala podrobný komentár 

k tomuto materiálu. 

 

MUDr. Jurečková, PhD. – zachytila som zmenu v elokovaných triedach v ZUŠ. 

PhDr. Jurečková - k 01.09.2015 boli na základe zmeny vo vyhláške zrušené elokované triedy 

v Továrnom a Topoľovke, pretože patria pod Prešovský samosprávny kraj. 

MUDr. Jurečková, PhD.- uvažovalo sa o zvyšovaní školného v roku v roku 2016 ? 

PhDr. Jurečková - na tento školský rok neuvažujeme o zvyšovaní poplatkov.  

PhDr. Bušaničová -  do MŠ by mal byť prijatý školník, resp. údržbár, pretože tam tohto času 

nie je žiadny pracovník. Odporúčame získať pracovníka cez Úrad práce na 4-hodinový úväzok.  

V ZŠ je potrebné navýšenie finančných prostriedkov do ŠKJ. Zvýšil sa počet stravníkov a preto 

je potrebné zvýšiť počet personálu v ŠKJ od nového roka. Taktiež je možné získať pracovníka 

cez Úrad práce, hoci v tomto prípade je to zložitejšie z dôvodu vyšších požiadaviek na túto 

pracovnú pozíciu.  

Mgr. Lacová - v minulosti školník bol a bola to veľká pomoc, momentálne si pomáhame ako 

môžeme, väčšinou pomocou od rodinných príslušníkov.  

 

Správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 
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v školskom roku 2015/2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 14 : Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Strážske na roky 2016 – 2022 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Zamborová, referentka projektov 

a grantov podrobne informovala o tomto zámere. Mesto Strážske má v súčasnosti platný 

strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 

2008 – 2015. Od 01.01.2015 vstúpil do platnosti  Zákon NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Aj pre mesto Strážske 

vyplýva z nového zákona povinnosť zabezpečiť spracovanie Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022 v súlade s požiadavkami zákona.  

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Strážske spolu s územným plánom mesta 

Strážske bude základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z 

poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 

subjektov na území mesta. Program sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým 

výhľadom na 10 – 14 rokov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na 

roky 2016 – 2022 bude strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý bude vypracovaný v 

súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a bude zohľadňovať ciele a 

priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického 

samosprávneho kraja. Cieľom PHSR ako kľúčového strategického dokumentu mesta je analýza 

potrieb a daností mesta Strážske, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju 

mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Od roku 2015 začalo nové programové obdobie 

Európskej únie, čo znamená nové priority v oblastiach čerpania pomoci z EÚ. 

Taktiež informovala o nových operačných programoch pre roky 2014 -2020, ktoré ponúka 

širokú paletu možností, ktoré môže mesto využiť pre svoj rozvoj v nasledujúcich siedmich 

rokoch. Mesto sa snaží o jasne stanovené strategické smerovanie. Zároveň predložila podrobný 

prehľad o čerpaní Eurofondov v programovacom období 2015 – 2020. 

PhDr. Bušaničová – kto bude gestorom, ktorý spracuje naše návrhy ? 

Primátor – bol oslovený Mgr. Frena, predseda MAS DUŠA, o. z.,  ktorý je odborníkom v tejto 

oblasti. 

PhDr. Bušaničová – bude pokračovať projekt Terénna sociálna práca, ktorý končí 31.10.2015, 

bude sa riešiť z nejakej výzvy? 

Primátor – p. Kešeľ, koordinátor v Strážskom informoval, že  v najbližšom období bude 

prestávka, ale v novom roku by tento národný projekt mal pokračovať odznova, budú  

vyhlásené nové výzvy na Terénnu sociálnu prácu a Podporu opatrovateľskej služby.  

 



- 12 - 

MsZ schvaľuje : 

Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 

2016 – 2022 : 

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 

 

K bodu č. 15 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly uchovávania 

a ochrany účtovnej dokumentácie v ZŠ 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly uchovávania a ochrany účtovnej 

dokumentácie v ZŠ MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v roku 2015 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uzavretých zmlúv o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta v roku 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 :  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení 

z kontrol  vykonaných v 2. polroku 2014 

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení z kontrol  vykonaných 

v 2. polroku 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 18 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výmena chladiaceho bubna“, navrhovateľa: 

Hnojivá Duslo s. r. o., Strážske. Zmena spočíva vo výmene chladiaceho bubna D101B vo 

výrobni liadku vápenatého. Súčasný chladiaci bubon (priemer 2,4 m, dĺžka 14,4 m, prietok 31-
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32 t/hod, max. 40 t/hod) bude nahradený chladiacim bubnom 3,0 x 16,5 m odkúpeným 

z Lovochemie Lovosice a doplnený o dezintegrátor. 

Žiadosti spoločnosti JAVELIN, s. r. o., Strážske : 

- o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení, ktoré rastú v areáli Chemko Strážske v súvislosti s čistením 

zanedbaných plôch od drevín ohrozujúcich bezpečnosť a prerastajúcich cez technologické 

potrubné mosty, kanalizácie a elektrické vedenia, 

- o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení, ktoré rastú na pozemku v areáli Chemko  Strážske, 

v súvislosti s prípravou plochy na výstavbu biorafinérie. 

Informácie o začatí konaní boli zverejnené na webovom sídle mesta a zároveň bolo konanie 

prerušené a žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie žiadosti.  

 

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

 

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

 

P. Bočeková Terézia žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci. Žiadateľka nemá 

vyrovnané záväzky voči mestu  Komisia doporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú 

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

sociálnych dávok mestom Strážske pod podmienkou splnenia záväzkov voči mestu – uhradiť 

dlh na TKO a dlh na dani z nehnuteľností. 

 

Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 

mesta. 

 

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Žiadosť speváckej dievčenskej skupiny Gaštanka Strážske o finančnú výpomoc na materiálne 

zabezpečenie pre nové kroje v hodnote 380 €.  

Komisia odporúča speváckej dievčenskej skupine Gaštanka postupovať v zmysle VZN  

č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta fyzickým a právnickým osobám. Dotácia 

môže byť schválená a zhotovenie krojov v požadovanom termíne.  

Primátor – je potrebné tento súbor oficiálne zaradiť pod referát kultúry. 

 



- 14 - 

Žiadosť pána Jozefa Janoka  Pod Hradom 419/33 Strážske o zníženie nájmu za mesiac  jún 

2015 na čiastku 250 € z dôvodu oneskoreného otvorenia letného kúpaliska, čo malo dopad na 

zníženie predpokladaného obratu a z tohto aj vytvorenie dostatku finančných prostriedkov na 

pokrytie nájmu - komisia doporučuje zníženie nájmu za mesiac jún 2015. 

 

Primátor – na tento objekt bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, podmienky obchodnej 

verejnej súťaže ste schválili. Túto súťaž vyhral na základe najlepšej ceny, zmluva bola 

podpísaná. Schválením tejto žiadosti sa poruší obchodná verejná súťaž.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór -  stotožňujem sa s primátorom, obchodná verejná súťaž a zmluva 

o nájme nebytových priestorov jasne definujú, za akých podmienok nájom prebieha. Všetky 

zmluvy mesta sú dobre koncipované. Máme veľmi dobre nastavené pravidlá pri týchto 

záležitostiach, preto by sme ich nemali porušovať. Môže dôjsť až k súdnemu sporu.  

P. Šuľak - súhlasím s primátorom a kontrolórom. Nikto nezohľadňuje, aké bolo počasie počas 

nevyhnutnej odstávky a po nábehu. Do dnešného dňa nebol bufet oficiálne odovzdaný po 

ukončení letnej sezóny.  

 

Hlasovanie za schválenie zníženia nájmu za mesiac jún 2015 pre p. Jozefa Janoka :  

Za : Danka Baánová, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Proti : Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, 

Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Hlasovaním poslancov táto žiadosť nebola schválená. 

 

Žiadosť DEPAE Patrik Magdoško, Zámočnícka 147, Strážske o odkúpenie pozemku p. č. KNE 

379 druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 80 452 m² zapísaný na LV č. 1765 vo 

vlastníctve Mesta Strážske. 

Komisia odporúča poslancom zvážiť predaj pozemku, doporučuje pozemok prenajať. Pri 

predaji vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, pri prenájme  postupovať v zmysle platných právnych 

predpisov mesta Strážske.  

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval, že aj  p. Miroslav Sidor žiada 

o prenájom časti pozemku par. č. 379, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere  

30 000 m2  za účelom pestovania obilia. 

Obchodno-podnikateľská komisia odporúča nasledovné:  

    - v zmysle VZN č. 13 čl. III. bod d ostatné priestory odporúča prenajať pozemok pánovi 
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Sidorovi o výmere 30 000 m2  za 40 € za 1 ha a kalendárny rok na dobu určitú t. j. do konca 

volebného obdobia /31.12.2018/. 

    - v zmysle VZN č. 13 čl. III. bod d ostatné priestory odporúča prenajať pozemok  

p. Magdoškovi o výmere 50 452 m2  za 40 € za 1 ha a kalendárny rok na dobu určitú t. j. do 

konca volebného obdobia /31.12.2018/. 

 

Primátor - musí byť vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj alebo prenájom, je potrebné 

schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže, aby boli dodržané právne postupy. Kontrola 

NKÚ, ktorá nedávno bola na MsÚ potvrdila, že náš postup je správny, vzorový, čo sa týka 

výstavby Lemon Marketu. Preto aj pri tejto záležitosti je potrebné postupovať tak ako doteraz 

v súlade so zákonom.  

P. Šuľak - navrhujem vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom, nie predaj.  

 

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

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 

 

P. Magdoško vo svojom vystúpení podrobne informoval o svojom zámere prenajať si daný 

pozemok za účelom vytvorenia stanového tábora a taktiež o finančných nákladoch na 

upravenie daného pozemku do požadovaného stavu.  

MUDr. Jurečková, PhD. - akým spôsobom to bude financované? 

P. Magdoško - z vlastných finančných prostriedkov. Po dokončení tam bude prebiehať činnosť 

nášho občianskeho združenia.  

 

Hlasovanie za návrh komisie : 

Pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku p. č. KNE 379 druh 

pozemku trvalý trávny porast vo výmere 80 452 m² zapísaný na LV č. 1765 vo vlastníctve mesta 

Strážske : 

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 

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 
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Hlasovanie za návrh poslanca Šuľaka : 

Pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku p. č. KNE 379 druh 

pozemku trvalý trávny porast vo výmere 80 452 m² zapísaný na LV č. 1765 vo vlastníctve mesta 

Strážske : 

T: 30. 11. 2015    Z: MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Proti : Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

PhDr. Bušaničová pokračovala v informovaní zo zasadnutí finančnej komisie.   

Žiadosť ZUŠ o finančnú podporu. Komisia na základe predloženej žiadosti dospela k názoru, 

že táto požiadavka sa dotýka roku 2016. Komisia odporúča riešiť túto požiadavku pri tvorbe 

rozpočtu na roky 2016-2018. 

Žiadosti Základnej školy Strážske: 

- O poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na školský 

rok 2015/2016. Mesto prostriedky na záujmové vzdelávanie v  rozpočte  roku 2015 

rozdelilo pre CVČ v zmysle platného VZN pre rok 2015. Prostriedky, ktoré boli 

v kompetencií mesta boli v rozpočte roku 2015 pridelené na dofinancovanie 

havarijného stavu kanalizácie na ZŠ.  

- žiadosť  o navýšenie rozpočtu pre ŠKD  vo výške 4 737 €  

- žiadosť o navýšenie počtu pracovníkov v ŠJ pri ZŠ a požiadavka na finančné krytie  

vo výške 1068 € 

Riešenie týchto žiadosti je v kompetencií referátu školstva a príslušných vedúcich 

zamestnancov. Komisia odporúča tieto žiadosti prehodnotiť na úrovni kompetentných 

pracovníkov. V roku 2015 mesto nemá voľne zdroje na finančné  krytie týchto požiadaviek. 

Pri žiadosti o navýšenie  počtu pracovnej sily  v ŠJ pri ZŠ komisia odporúča využiť možnosť 

projektov zamestnávania cez úrad práce. (projekt – 9 mesiacov) 

PhDr. Jurečková – taktiež bola podaná žiadosť ZŠ o refundáciu od obcí, ktorých deti 

navštevujú záujmové krúžky v školskej družine ZŠ v Strážskom. K tejto problematike bude 

pracovná porada s riaditeľom ZŠ, ekonomickým oddelením a referátom školstva.  

Mgr. Polák, riaditeľ ZŠ podrobne informoval o hospodárení školy, z vlastných zdrojov 

a o opatreniach, ktoré zaviedol na úsporu finančných prostriedkov. Aj napriek tomu 

momentálne výdavky už prevýšili vlastné zdroje a požaduje od mesta ďalšie finančné 

prostriedky. 
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Prebehla rozsiahla diskusia medzi referentkou školstva PhDr. Jurečkovou, Ing. Lecákovou, 

vedúcou ekonomického oddelenia, riaditeľom ZŠ Mgr. Polákom a Mgr. Kordeľovou, 

riaditeľkou CVČ ohľadom záujmových krúžkoch v ZŠ a v CVČ. Bolo povedané okrem iného, 

že na financovanie záujmovej činnosti žiakov z iných obcí a miest môže prispievať aj daná 

obec alebo mesto, ak o to iné obce požiadajú. Riaditeľ upozornil, že CVČ nemá takú 

pedagogickú základňu a ani technické vybavenie ako majú záujmové krúžky na ZŠ, čo sa ukáže 

napr. na príprave žiakov na rôzne olympiády, športové súťaže a pod.  

Ďalšia rozsiahla diskusia bola medzi poslancami ohľadom financovania záujmovej činnosti 

školských zariadení, aj ohľadom prípravy nového VZN, podľa akých kritérií a akým spôsobom 

sa budú prideľovať finančné prostriedky školám. 

Ing. Marko informoval, že na záujmovú činnosť dostáva mesto cez podielové dane určitú 

čiastku. Ku koncu roka sa formou VZN dotácie rozdeľujú na základe určitých kritérií do 

jednotlivých školských zariadení. Keďže doteraz nebola podaná žiadosť z iného právneho 

subjektu, tak finančné prostriedky dostávalo CVČ. 

Primátor – s problémom rozdeľovania finančných prostriedkov do školských zariadení sa 

boríme každý rok, stále sa neposúvame ďalej. Mesto nikdy nedalo školstvu menej ako 40 %  

z podielových daní, tak je to aj v roku 2015. Vyskytol sa problém s financovaním kanalizácie 

v ZŠ, preto mesto poskytlo ďalších 10 tis., čo presahuje 40 %. Keby školy medzi sebou 

nesúperili, ale spolupracovali, bolo by v tom je jediné riešenie. Mesto má záujem, aby 

fungovali všetky školy a školské zariadenia, preto je potrebné nájsť riešenie. Je potrebné, aby 

sa riaditelia stretli a vyriešili si tento problém. Na zasadnutia Rady ZMOS, na ktorých som sa 

pravidelne zúčastňoval bolo vždy prezentované, že  školstvo je financované dobre a nikto 

nechce zmenu. Mesto Strážske je v hospodárení celého Slovenska na 1. mieste, takže riešenie 

sa musí nájsť. 

PhDr. Bušaničová – navrhujem, aby sa kompetentní stretli a našli riešenie, ak bude potrebné 

niečo schváliť, tak sa to predloží na ďalšom zasadnutí MsZ. 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová  

 

Komisia kultúry navrhuje, aby sa  pre novo-zrekonštruovanú budovu bývalého Kina Chemik 

našlo vhodné pomenovanie. Návrh komisie kultúry je  mestská kultúrna sála. Prípadné ďalšie 

návrhy je potrebné predkladať komisii. Je potrebné, aby nová budova bola osvetlená, konkrétne 

nad vchodom, kde bude nová tabuľa s pomenovaním daného objektu. Diskutovalo sa aj 
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o potrebe zvýšenej starostlivosti o sochy, ktoré patria mestu, konkrétne socha pred budovou 

kina a socha pred DK. Bolo by dobré tieto sochy zvýrazniť, hlavne ich okolie. Je potrebné pri 

týchto priestranstvách neustále kosiť a udržiavať poriadok. Bolo by vhodné upraviť trávnatú 

plochu  pred kinom napr. na oddychovú zónu. 

Členovia súboru Stražčan sa stretávajú na nácvikoch, došlo už k piatim stretnutiam. Nábor do 

súboru stále trvá. 

V roku 2016 sa bude konať 20. ročník jarmoku, na ktorý budeme potrebovať navýšenie 

finančných prostriedkov. 

Primátor – je potrebné už teraz predkladať návrhy k príležitosti 50. výročia mesta, ktoré bude 

v roku 2018, napr. zhotoviť nejakú bustu, osloviť umelcov a pod. 

Zápis z komisie kultúry školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

MsZ schvaľuje :  

Predĺženia nájomných zmlúv - Obytný dom U-3 : 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU do 

 

Angela Semancová           U-3/A/4            31.03.2016 

Erik Dančišin                     U-3/A/5            31.03.2016 

Anna Pilniková                  U-3/B/4           31.03.2016 

 

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 

 

MsZ schvaľuje :  

Predĺženia nájomných zmlúv - Ul. Laborecká 280/29 a 281/27 : 

 

MENO A PRIEZVISKO                                       ČÍSLO BYTU               NA DOBU do 

 

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav A-1 31.12.2016 

Dudičová Gabriela A-2 31.12.2016 

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta A-3 31.12.2016 

Adamová Margita a Adam František A-4 31.12.2016 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav A-5 31.12.2016 
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 Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav                B-10   31.12.2016 

 

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 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava žiada 

o prenájom nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 13 o rozlohe 30 m2 za účelom 

zriadenia obchodného centra - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v OD 

Laborec. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Komunálnu poisťovňu, a. s. 

Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava v OD Laborec miestnosť č. 13 

o výmere 30 m² za cenu podľa VZN za účelom zriadenia obchodného centra : 

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 

 

JUDr. Alexandra Jančošeková - notárka, Nám. A. Dubčeka 269, 072 22 Strážske žiada 

o ukončenie nájomného vzťahu nájomnej zmluvy č. 135/02 dohodou k 30.11.2015 v OD 

Laborec - komisia berie na vedomie. 

Piskor Roman A-6                       31.03.2016  

Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 31.12.2016 

Adam Emil a Adamová Eva A-8 31.12.2016 

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva A-9 31.12.2016 

Janičo Roman a Janičová Ingrid A-10 31.12.2016 

Hrnčiarová Monika B-1 31.12.2016 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila B-2 31.12.2016 

Tolvaj Jozef, ml. a Tolvajová Albína B-3 31.12.2016 

Kapura Viliam a Kapurová Mária B-4 31.12.2016 

Tolvaj Jozef, st. a Tolvajová Zlatica B-5 31.12.2016 

Hrnčiar Štefan B-6 31.03.2016  

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza B-7 31.12.2016 

Sabolová Jarmila B-8 31.12.2016 

Šmaťová Anna B-9 31.12.2016 
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MsZ zobralo na vedomie ukončenie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 135/02 dohodou 

k 30.11.2015 v OD Laborec. 

 

JUDr. Vladimíra Mušková – notárka, Námestie I. Dobóa 4, 079 01 Veľké Kapušany žiada 

o prenájom nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 4 o výmere 42 m2 za účelom 

prevádzky notárskeho úradu  od  01.12.2015. Jedná sa o miestnosť v OD Laborec po notárke 

Jančošekovej - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru od 01.12.2015. 

 

Hlasovanie za prenájom nebytového priestoru pre JUDr. Vladimíru Muškovú – notárku, 

Nám. I. Dobóa 4, 079 01 Veľké Kapušany v OD Laborec miestnosť č. 4 o výmere 42 m² za 

cenu podľa VZN za účelom prevádzky notárskeho úradu od 01.12.2015 : 

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 

 

Marek Michlovič, Vihorlatská 625, 072 22 Strážske žiada o ukončenie nájomného vzťahu 

zmluvy č.232/2008 – Bar KOCKA a zmluvy č. 31/2013 – terasa k baru s prevodom práv 

a povinností na nastupujúceho spoločníka Ľubomíra Sojku, Nova 617/1, 072 22 Strážske 

z dôvodu zachovania poskytovaných služieb v meste - komisia odporúča prenájom s prevodom 

práv a povinností na spoločníka Ľubomíra Sojku. 

Primátor – dnes po prejednaní tejto záležitosti s M. Michlovičom, túto žiadosť M. Michlovič 

následne stornoval. Budeme konzultovať s právnikom, aby to bolo právne v poriadku. 

 

Primátor navrhol znížiť cenu za nájom v podmienkach obchodnej verejnej súťaže na prenájom  

nebytových priestorov v OD Laborec. Návrhy poslancov boli nasledovné : 350 € , 380 € a  

400 €. 

 

Hlasovanie za schválenie podmienok 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 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.  
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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 350,00 € 

mesačne, t. j. minimálne 1 050,00 €/ 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,  

- 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 
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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.  

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

s ich poskytovateľmi. 

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

 

Za : Danka Baánová, 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 

 

Keďže týmto hlasovaním bola schválená cena za nájom 350 €, za ostatné návrhy poslancov už 

nebolo potrebné hlasovať. 

 

MsZ ukladá :  

Zopakovať 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 
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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. 

T : 15.11.2015       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 

 

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

 

 

Ing. Rohaľ informoval o potrebe schváliť  predaj pozemku parcela KNC 2085/9 vo výmere 

2850 m² podľa vypracovaného  geometrického plánu za cenu 21 999,00 € stanovenú na základe 

znaleckého posudku č.65/2014 (cena 7,53 €/m² + cena za stavbu - spevnenú plochu 538,50 €) 

pre LEMON MARKET, s. r. o., Mierová 34, 066 01 Humenné (cena za m² podľa Uznesenia 

č.209/2014 zo dňa 15.07.2014). Pôvodná výmera bola znížená o 67 m² z dôvodu prístupovej 

komunikácie ku garážam na ul. Laboreckej. 

 

MsZ schvaľuje : 

Predaj pozemku parcela KNC 2085/9 vo výmere 2850 m² podľa vypracovaného geometrického 

plánu za cenu 21 999,00 € stanovenú na základe znaleckého posudku č.65/2014  

(cena 7,53 €/m² + cena za stavbu - spevnenú plochu 538,50 €) pre LEMON MARKET, s .r. o., 

Mierová 34, 066 01 Humenné v náväznosti na Uznesenie č.209/2014 zo dňa 15.07.2014  

( Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozemku ). 

  

 

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 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, športová komisia a komisia výstavby a ÚP nemala 

zasadnutie. 

 

K bodu č. 19, 20 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 
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Mgr.Tejgi – bol už schválený projekt, ktorý bol podaný na verejné osvetlenie ?  

Primátor – písomne sme doteraz nedostali  žiadnu odpoveď, ale pravdepodobne nebol 

schválený. 

PhDr. Bušaničová – kedy je plánované otvorenie Lemon Marketu ?  

Primátor – otvorený bude po kolaudácii, pravdepodobne na budúci týždeň. 

Ing. Rohaľ – po vydaní stanoviska RÚVZ k uvedeniu priestorov objektu do prevádzky. 

MUDr. Jurečková, PhD. – splnili podmienku, že tam budú pracovať občania nášho mesta ? 

Primátor – sľúbili, že tam budú pracovať občania nášho mesta, ale na začiatku zamestnajú časť 

svojich zamestnancov, kým sa nezabehne prevádzka Lemon Marketu. 

P. Juhásová – kedy bude otvorená neurologická ambulancia MUDr. Korekáčovej ?  

Primátor –  MUDr. Korekáčová plánuje otvoriť ambulanciu do konca tohto roka. 

-aká firma má prevádzku na ul. Kasárenská v priestoroch bývalej TESLY ? 

Ing. Rohaľ – firma SLOVAK TECHNO EXPORT PLASTYMAT Žilina. Stavebníkovi  

LEPAL TECHNIK bolo vydané oznámenie k udržiavacím prácam na objekte TESLA. Tento 

objekt bol následne odpredaný firme SLOVAK TECHNO EXPORT PLASTYMAT Žilina, 

ktorý daný objekt dokončil. Zatiaľ nebolo oznámené, aká prevádzka v danom objekte bude. 

Podľa ÚP tam môže byť len prevádzka nezávadnej výroby. 

 

P. Knap – keďže na minulom zasadnutí MsZ sme nerozhodli o zmenách a doplnkoch ÚP č. 4, 

navrhujem preto hlasovať za schválenie úlohy pripraviť zmeny a doplnky  ÚP č. 4  za účelom 

zmeny funkčného využitia zo zmiešaného územia výroby a vybavenosti na funkčné využitie - 

zeleň (pozemok p.č.2085/2, k. ú. Strážske) 

 

Hlasovanie za úlohu pripraviť zmeny a doplnky ÚP č. 4  : 

Za : Danka Baánová, Michal Knap,   

Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová,  

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

Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomný : Ing. Stanislav Demko 

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

P. Knap – bola už urobená štúdia na mestský rozhlas ? 

Primátor – bol už vykonaný audit na mestský rozhlas, štúdia je vypracovaná, ale ešte nebola 

doručená na MsÚ.  

P. Knap – zarastené námestie a chodníky po celom meste, pri asfaltovaní diery ostal neuprataný 

odpad ešte od leta. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že chodníky boli dvakrát striekané proti burine, v jari 

bude ďalší chemický postrek, v tomto období by bolo možné to urobiť mechanickým čistením.  
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P. Baánová – kedy bude zapojená elektrina na záhradkárskej osade Sihoť ? 

Ing. Rohaľ - zo strany mesta boli urobené všetky kroky, je podpísaná zmluva o budúcej zmluve 

s VSD, ktorý bude stavebníkom a investorom. Čakáme za odovzdaním staveniska medzi 

mestom, VSD a záhradkárskom osadou SIHOŤ. Jednanie má zvolať VSD. 

 

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

 

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 

 

P. Búciová vo svojom vystúpení navrhla názov pre budovu bývalého kina na mestské kultúrne 

centrum alebo kultúrnospoločenské centrum. 

Primátor – návrhy je potrebné predkladať komisii kultúry, školstva a mládeže a na budúcom 

zasadnutí MsZ rozhodneme a vyberieme názov pre túto budovu. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 1 8 / 2 0 1 5 

 

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

o 18,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia :  Mgr. Eva Lacová   PaedDr. Jana Dzurillová 


