
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 10. decembra 2015 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

   

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak, Mgr. Eva Lacová  

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak 

Hlasovanie: 

 Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

  

 

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, kandidátov volieb na funkciu hlavného kontrolóra a ostatných 

prítomných. Primátor navrhol, aby bod č. 17 Voľba hlavného kontrolóra  mesta Strážske bol 

presunutý za bod č. 5 Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
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Ing. Demko navrhol vynechať z programu dnešného zasadnutia MsZ bod č. 8 Návrh VZN  

č.. /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta 

Strážske a presunúť ho na najbližšie zasadnutie MsZ. Ako dôvod uviedol nedostatočnú 

informovanosť a komunikáciu poslancov o tomto dôležitom dokumente. Tvrdil, že nebol 

dodržaný priebeh procesu podľa zákona, že poslanci nemali možnosť sa vyjadriť a rokovať 

o tomto dôležitom dokumente, navrhuje aby sa rokovalo o každom jednom bode osobitne na 

ďalšom zasadnutí MsZ. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP podrobne vysvetlil priebeh procesu zmien a doplnkov č. 3 

územného plánu mesta s tým, že zákon bol dodržaný. Je to dlhodobý proces, ktorý trvá 3 roky, 

počas ktorého prebehlo pripomienkovanie, obstarávanie a prerokovanie, takže všetko bolo 

splnené podľa zákona. Krajský stavebný úrad v Košiciach preskúmal celý tento proces a 

doručil mestu stanovisko, v ktorom odporúča MsZ schváliť návrh zmien a doplnkov č. 3 

územného plánu mesta Strážske.  

PhDr. Bušaničová potvrdila, že prerokovanie s poslancami prebehlo už v minulých rokoch aj 

so spracovateľmi ÚP mesta. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doplnil informácie s tým, že proces verejného prerokovania bol 

dodržaný, lehota na pripomienkovanie bola od 05.08.2014 do 05.09.2014, keďže neboli žiadne 

pripomienky, všetky dotknuté orgány, ktoré mali povinnosť sa vyjadriť, vydali svoje 

stanovisko, tým sa proces už uzatvoril. Na dnešnom zasadnutí MsZ je pripravená územná 

plánovacia dokumentácia v podobe zmien a doplnkov č. 3 ÚP mesta na schválenie, je to už 

záverečná fáza. Stavebný zákon ukladá, aby sa záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného 

plánu ešte vyhlásila formou VZN, ktoré by sa malo na dnes schváliť.  

 

Hlasovanie za vynechanie bodu č. 8 Návrh VZN č.. /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  z programu dnešného zasadnutia MsZ: 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Proti : Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi  Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenou  ( bez bodu č. 8 Návrh VZN č.. /2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta ) a za návrh primátora:  

 

P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   
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5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.     Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske 

7.    Návrh VZN č.. /2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady  

8.    Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

9.    Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2015  

10.    Návrh textu do kroniky mesta za rok 2013 

11.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom na I. polrok  

       2016 

12.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2016 

13.  Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4    

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí  

       MsZ konaných v 1. polrok 2015 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkov na údržbu v I. polroku  

       2015 ( EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí ) 

16.  Informácie zo zasadnutí komisií 

17.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia - Rôzne 

20.  Záver                                                                      

 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Tejgi, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úlohy z Uznesenia č. 218/2015 zo dňa 29.10.2015 : 

- referentke personalistiky a miezd pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na  voľbu 

hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom na deň 10.12.2015 

– úloha bola splnená. 

- 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 - úloha bola splnená. 
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- 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 

číslo 269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavený na pozemku parcelné číslo 401/1, 

zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným 

úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, katastrálne 

územie Strážske – úloha bola splnená. 

-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 – úloha bola splnená. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór navrhol zvýšiť v týchto podmienkach dobu nájmu z 5 rokov na 

10 rokov a doplniť využitie pozemku nielen na poľnohospodárske a chovateľské účely, ale aj 

na  rekreačnú oddychovú oblasť. 

PhDr. Bušaničová – súhlasím s týmto návrhom. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval o stanovisku komisie. 

  

Hlasovanie za schválenie návrhu komisie - doby nájmu 5 rokov : 

Za: Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, 2  Zdržal sa : Danka Baánová, Proti : PhDr. Liduška 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 

Tento návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu komisie - využitie pozemku len na poľnohospodárske 

a chovateľské účely : 

Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, Martin Šuľak, Zdržal sa :  

PhDr. Liduška Bušaničová, Proti : PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,  

Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : Magdaléna Juhásová  

Tento návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu hlavného kontrolóra doplniť využitie pozemku aj na  

rekreačno- oddychovú zónu : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Martin Šuľak, Proti : Danka Baánová,  

Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Neprítomná : Magdaléna Juhásová 
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Tento návrh nebol schválený, takže podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

uvedeného pozemku neboli schválené a budú prerokované na ďalšom zasadnutí MsZ. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor :  

Pripomienka p. Knapa : 

 – bola už urobená štúdia na mestský rozhlas ? 

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

doručená na MsÚ.  

Analýza a návrh riešenie rozhlasového systému ( Audit štúdia ) už bola doručená, je 

navrhovaných 23 nových hniezd ( rádiových uzlov ), či sa to zrealizuje naraz alebo postupne 

je vec rozpočtu. 

Primátor – je potrebné rozhodnúť o názve pre budovu bývalého kina. 

Mgr. Lacová – návrh komisie kultúry, školstva a mládeže je mestská kultúrna sála. K tomu 

návrhu neboli pripomienky, takže názov bývalého kina je mestská kultúrna sála. 

Na ostatné pripomienky už bolo odpovedané na zasadnutí MsZ dňa 29.10.2015. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu č.  6 : Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske 

 

Primátor navrhol zloženie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske 

nasledovne : PhDr. Liduška Bušaničová – predsedníčka, Mgr. Eva Lacová a Martin Šuľak – 

členovia. 

 

Hlasovanie za schválenie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav 

Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

PhDr. Bušaničová privítala prítomných kandidátov a informovala o priebehu otvárania obálok, 

s tým, že  do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Strážske sa prihlásilo 

6 kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky a náležitosti. Zároveň podrobne oboznámila 
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s priebehom volieb, ktoré sa uskutočnia tajným hlasovaním poslancov v súlade so  schváleným 

volebným poriadkom. Taktiež upozornila kandidáta Ing. Demka, ktorý je zároveň poslancom 

MsZ, aby postupoval v súlade s § 13a Rokovacieho poriadku MsZ v Strážskom. Ing. Demko 

následne potvrdil svoj osobný záujem v nastávajúcej voľbe hlavného kontrolóra. 

Každý z kandidátov sa stručne prezentoval a predstavil svoje ciele po dobu max. 3 minút. 

Volebná komisia vydala hlasovacie lístky a obálku každému z prítomných poslancov 

a nasledovalo tajné hlasovanie poslancov. 

Po skončení hlasovania predsedníčka volebnej komisie vyhlásila prestávku, počas ktorej 

volebná komisia pristúpila k sčítaniu hlasov.  

PhDr. Bušaničová informovala o výsledku 1. kola volieb : 

Počet vydaných hlasovacích lístkov : 10 

Počet odovzdaných obálok a hlasovacích lístkov : 10, počet neplatných hlasovacích lístkoch 0, 

počet platných hlasov : 10 

Ing. Alexander Bočan – 0, Ing. Stanislav Demko – 4, Ing. Mária Lecáková – 0, Ing. Miloš 

Marko – 6,  Ing. Ján Rohaľ – 0, Bc. Ľuboš Zambor - 0 

Predsedníčka komisie na základe týchto výsledkov skonštatovala, že Ing. Miloš Marko získal 

potrebnú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov a stáva hlavným kontrolórom mesta Strážske. 

 

MsZ volí : 

V zmysle § 18a ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a doplnkov hlavného kontrolóra mesta Strážske Ing. Miloša Marka na 6 rokov od 

01.01.2016. 

 

K bodu č. 7 : Návrh VZN č.. /2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor podrobne informoval o zmenách, 

ktoré sú pri niektorých  daniach a poplatku v tomto návrhu VZN (  daň zo stavieb, daň z bytov, 

poplatok TKO ). 

 

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

tento návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 
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K bodu č. 8 : Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o rozdelení výšky 

dotácií pre školy a školské zariadenie. Navrhol upraviť čiastku na údržbu na 23 990 €, aby pre 

školy a školské zariadenia bola vyčlenená čiastka 40 % z plánovaných tzv. podielových daní 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

 

 K bodu č. 9 : Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2015  

  

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

oddelenia podrobne informovala o dôvodoch zmien v položkách rozpočtu mesta. Primátor 

doplnil ďalšie informácie ohľadom výpadku niektorých príjmov daňových i poplatku za 

uloženie TKO na skládke Pláne.  

 

MsZ schvaľuje : 

III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v súlade s ods. 2 písm.  

a ), b ) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 171 055,25 € 

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 3 282 330,34 €. 

 

Príjmy : 

Bežný rozpočet     2 977 020,93 € 

Kapitálový rozpočet          17 395,00 € 

Finančné operácie       287 914,41 € 

Rozpočet mesta     3 282 330,34 € 
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Výdavky : 

Bežný rozpočet     2 889 961,93 € 

Kapitálový rozpočet        305 309,41 € 

Finančné operácie          87 059,00 € 

Rozpočet mesta     3 282 330,34 € 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 10 : Návrh textu do kroniky mesta za rok 2013 

  

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

 

Hlasovanie za schválenie textu do kroniky mesta Strážske za rok 2013 s pripomienkami : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

K bodu č. 11 : Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom 

na I. polrok 2016 

  

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

 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom na I. polrok 2016 

MsZ zobralo na vedomie. 

  

K bodu č. 12 : Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

I. polrok 2016  

 

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

 

PhDr. Bušaničová navrhla doplniť na mesiac január kontrolu úhrad za opatrovateľskú službu. 

Ing. Demko navrhol na mesiac január doplniť kontrolu - preskúmanie zákonnosti postupov 

mesta pri príprave zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP podrobne informoval o príprave územného plánu. 

Primátor – predseda komisie výstavby a ÚP by si mal vykonzultovať s referátom výstavby tieto 

záležitosti mimo zasadnutia MsZ. 
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Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

I. polrok 2016 : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

MsZ poveruje : 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 01.01.2016 

do 30.06.2016 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Mgr.Martin Tejgi 

 

K bodu č. 13 : Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4     

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. PhDr. Bušaničová, zástupkyňa primátora 

informovala o spôsobe určenia platu primátora v súlade so zákonom, ktorý sa má na zasadnutí 

MsZ podľa zákona raz ročne prerokovať. 

 

MsZ prerokovalo : 

v zmysle § 4 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

MsZ určuje : 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i ) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mesačný plat primátora mesta v súlade s o Zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov vo výške 2,17 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej 

štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 60 % t. j. v celkovej výške  

2 980 € do vyčíslenia priemernej mesačnej mzdy za rok 2015 : 
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Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Michal Knap, Neprítomná :Magdaléna Juhásová 

 

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

zo zasadnutí MsZ konaných v 1. polrok 2015 

 

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

Ing. Demko požadoval, aby materiály na zasadnutia MsZ boli zverejnené trvalo na web stránke 

mesta. Taktiež požadoval, aby mesto v najbližšom období pripravilo návrh VZN o nočnom 

kľude, príp. o  používaní zábavnej pyrotechniky. 

  

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ 

konaných v 1. polrok 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

údržbu v I. polroku 2015 ( EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí ) 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkov na údržbu v I. polroku 2015  

( EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí ) MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 16 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa DAM-390 a LAV-27 

prevádzkovateľa Hnojivá Duslo s. r. o., Strážske. 

Komisia doporučuje súhlasné stanovisko mesta k zmene integrovaného povolenia.  

 

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

 

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

 

P. Františka Bačová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na základné 

vybavenie domácnosti a mimoriadne výdavky na nezaopatrené deti. 
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Komisia nedoporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko žiadosť 

nespĺňa podmienky ustanovené vo VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok mestom Strážske. Žiadateľka nemá vyrovnané záväzky voči mestu ( dlh na TKO ). 

 

P. Jaroslava Kuncová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci.  

Komisia nedoporučuje žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, nakoľko 

žiadateľka nemá vyrovnané záväzky voči mestu ( dlh na TKO ).  

 

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

mesta. 

 

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Komisia odporúča schváliť návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová  

 

Komisia sa zaoberala aj novým rozpočtom pre spoločenské organizácie, kde padol návrh, aby 

sa dotácie pre kultúrno-spoločenské organizácie na rok 2016 poukázali na vybavenie domu 

smútku, konkrétne obraz, a maľba  na čelnej stene domu smútku. 

Keďže bude výročie Strážčanského jarmoku, bolo by  potrebné navýšiť finančné prostriedky 

určené na  jarmok.  

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

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Štefan Hrnčiar, st. žiada o pridelenie nízkoštandardného bytu. Komisia žiadosť zaevidovala 

a následne prejednala; nevedie ju však v evidencii žiadateľov o byt, a to z dôvodu, nakoľko 

žiadateľ nemá splnené záväzky voči mestu a žiadosť nie je kompletná – bez príloh. 

Dančišin Erik – podľa informácií z Domspráv, s. r. o., p. Dančišin so správcom spolupracuje 

a komunikuje a svoje záväzky sa snaží vysporiadať.  

Mikolaj Pavol – podľa informácií z Domspráv, s. r. o., p. Mikolaj neuhradil ani mesačný 

predpis za mesiac 10,11/2015 na základe čoho mu nedoplatok narástol. V mesiaci 12/2015 mu 
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bola zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku alebo vypratanie bytu, nakoľko menovanému 

nebola predlžená nájomná zmluva. 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

P. Helena Ivanová, Poštová  273, 075 15 Veľaty žiada o ukončenie nájomného vzťahu 

k 31.10.2015 v OD Laborec,  miestnosť č. 11 o výmere 24 m2 na poschodí, z dôvodu ukončenia 

poverenia obchodného zástupcu pre Prvú stavebnú sporiteľňu /PSS/, a. s. v Strážskom. 

 - komisia berie na vedomie. 

 

P. Ľuboslava Sedláková, 067 45 Topoľovka 257 žiada o prenájom nebytového    

priestoru  miestnosť č. 11 o výmere 24 m2  v OD Laborec na poschodí. Z dôvodu toho, že 

dochádza k zmene povereného obchodného zástupcu Prvej stavebnej sporiteľne ( PSS ) a. s., 

žiada o zmenu od 01.11.2015 - komisia odporúča zmenu, lebo služby Prvej stavebnej 

sporiteľne, a. s. využívajú občania mesta  Strážske.  

   

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru  miestnosť č. 11 o výmere 24 m2  

v OD Laborec na poschodí pre Ľuboslavu Sedlákovú, 067 45 Topoľovka  257 za účelom 

prevádzkovania PSS, a. s. od 01.11.2015 v zmysle VZN č. 13 : 

Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Mgr. Martin Tejgi  

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku  

 

Keďže predseda komisie už nebol prítomný na zasadnutá, primátor skonštatoval, že zápis 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou VSD, a. s. Košice o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na pozemku p. č. 523/13 k realizácii stavby „ Novostavba 

rodinného domu “ pre J. Babjaka a manželku z dôvodu zriadenia podzemného elektrického 
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vedenia a príslušenstva – komisia doporučuje schváliť. Písomný materiál mali poslanci k 

dispozícii doma. 

 

MsZ schvaľuje : 

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na pozemku registra KNC p. 

č. 523/13 vo vlastníctve Mesta Strážske, z dôvodu zriadenia podzemného elektrického vedenia 

a príslušenstva (skriňa RIS), za účelom napojenia novostavby rodinného domu pre stavebníkov 

Ján Babjak a manž. Daniela r. Stachová, vecné bremeno sa zriadi bezodplatne, umiestnenie 

skrine RIS, navrhovaná skriňa RIS bude osadená na p. č. 523/13 pri navrhovanej miestnej 

komunikácii v zmysle ÚPN mesta – návrh verejnej dopravy : 

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Mgr. Martin Tejgi 

 

Žiadosť J. Pirníka, Mierová 628, Strážske o prenájom pozemku na p. č. 607/1 na ul. Lipová pri 

garážach o výmere 14 m² za účelom zriadenia príručného plechového skladu. Vzhľadom 

k tomu, že predmetnej časti pozemku nie sú žiadne inžinierske siete, komisia doporučuje 

prenajať tento pozemok v súlade s § 9a ods. 9 písm. c ) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú finančnou komisiou. 

Primátor – p. Pirník nie je majiteľom susednej garáže, nie je možné to odôvodniť ako prípad 

osobitného zreteľa. 

 

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

 

Vyraďovacia komisia – informovala p. Baánová 

 

Komisia nemala žiadne výhrady k navrhnutému majetku na vyradenie v MŠ. 

 

Športová komisia nemala zasadnutie. 

 

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

 

PhDr. Bušaničová navrhla v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov odmenu pre poslanca 

vo výške 250 €. 
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MsZ schvaľuje : 

odmenu pre poslanca MsZ vo výške 250 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

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

Zdržal sa : PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Mgr. Martin Tejgi  

 

Primátor navrhol v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov pre zástupkyňu primátora 

PhDr. Bušaničovú odmenu vo výške 400 € za aktívny prístup a časovo náročný proces pri 

riešení aktuálnych problémov mesta, ktorého sa zúčastňovala. 

MsZ schvaľuje : 

odmenu pre zástupkyňu primátora mesta vo výške 400 € za aktívny prístup a časovo náročný 

proces pri riešení aktuálnych problémov mesta v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov : 

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

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

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

 

Ing. Demko – navrhujem, aby mesto požiadalo SPF o odkúpenie pozemku, kde sa nachádza 

parčík, aby sme ho mali pod kontrolou. 

-navrhujem aby sa MŠ presunula do objektu ZŠ, pretože kapacita ZŠ je využívaná len na  

60 %, tým by sa situácia MŠ vyriešila na 20 rokov. Taktiež by sa vyriešila situácia 

s prehustenou dopravou na ul. Družstevnej. Objekt MŠ by sa mohol využívať ako stacionár, 

alebo sa tam môžu zriadiť jasle, aby budova neostala prázdna. Ako chce mesto riešiť prístavbu 

MŠ, keď to nie je zahrnuté v územnom pláne mesta ? Navrhujem schváliť úlohu vypracovať 

štúdiu výhodnosti rozšírenia kapacity MŠ v alternatívach : prístavba k MŠ, elokovaná trieda 

v ZŠ a presun MŠ do ZŠ. 

Mgr. Lacová – neviem si predstaviť deti MŠ spolu s deťmi v ZŠ, čo sa týka  spánku, 

stravovania, ktoré je u predškolských detí úplne odlišné. 

PaedDr. Dzurillová – 60 % využitia ZŠ je skresľujúci údaj, ZŠ je určite využitá na viac percent. 

Primátor – je potrebné povedať stratégiu, určiť si jasný smer. 

 

MsZ ukladá : 

vypracovať štúdiu výhodnosti rozšírenia kapacity MŠ v alternatívach : 

a ) prístavba k MŠ 

b ) elokovaná trieda v ZŠ 

c ) presun MŠ do ZŠ 
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T : 31.03.2016   Z :  MsÚ 

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

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

Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak, Neprítomní :Magdaléna Juhásová,  

Mgr. Martin Tejgi 

 

Ing. Demko - prečo náčelník MsP požiadal PZ SR o pomoc pri ochrane verejného poriadku na 

verejnom zhromaždení občanov dňa 04.09.2015,  zdá sa mi to tragické, ako keby sme sa báli 

teroristického útoku. 

P. Roman – požiadal som a budem žiadať vždy, keď sa bude konať verejné podujatie, kde bude 

hroziť stred nejakých záujmov. Policajti sa zdržiavali vonku, nie vnútri, v prípade potreby boli 

pripravení zasiahnuť. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – lepšie, ak sme pripravený pre prípad, ak by k niečomu došlo, 

z médií vieme o negatívnych skúsenostiach z iných samospráv.  

Ing. Demko - prečo ste nezavolali vtedy políciu SR, keď sa obyvatelia ul. Družstevnej sťažovali 

na hluk po 22.00 hod., že sa na detskom ihrisku zdržiavajú výrastkovia, robia neporiadok a 

hulákajú.  

P. Roman – ak by zavolali MsP, určite by zasiahli. Je potrebné volať príslušníkov MsP v tej 

chvíli, keď sa niečo deje a nie na druhý a ďalší deň, keď už je záznam z kamery vymazaný a 

nedá sa už nič dokázať. 

MUDr. Jurečková, PhD. – je možné verejné osvetlenie vypínať v ranných hodinách až o  

6,40 hod.  nie o 6,30 hod. 

- doplniť vianočnú výzdobu v meste, ak by boli finančné prostriedky. 

- pri odbočovaní vľavo z hlavnej cesty na ul. Pod hradom sú vysoké stromy, ktoré zakrývajú 

osvetlenie a bránia výhľadu. 

- poďakovanie riaditeľke CVČ Mgr. Kordeľovej za spríjemnenie sviatku sv. Mikuláša na 

detskom oddelení v Michalovciach, za darčeky a pekný program. 

Mgr. Lacová – chválim MsPS za úpravu sochy pred domom kultúry. 

- na otvorený supermarket Lemon Market ľudia negatívne zareagovali, keď zistili, že sa tam 

predávajú výrobky Jednoty, bude tam aj palacinkáreň, ktorá tam bola plánovaná ? 

P. Knap - je potrebné teraz rozhodnúť, či sa mestský rozhlas bude realizovať ako celok, alebo 

po častiach. 

Primátor – pri tvorbe rozpočtu pripravíme návrhy na schválenie. 

P. Knap - pripraviť kalkuláciu na opravu plochy zimného štadióna tak, aby sa mohla celoročne 

využívať. 

- chodník smerom z autobusovej zastávky smerom k ul. Pod hradom je v hroznom stave. 
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PaedDr. Dzurillová – ďakujeme MsPS za urýchlené vybavenie požiadavky ZŠ za krásne 

vyčistený chodník. 

P. Baánová – parkovisko pred obytnom domom na ul. Mierová 630 je v katastrofálnom stave. 

- cesta pri Pizzérii Lavazza je veľmi úzka, ťažko sa tadiaľ prechádza, nejako ju rozšíriť. 

 

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

 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní :Magdaléna Juhásová, Mgr. Martin Tejgi 

 

Vo svojom vystúpení poukázal na veľký problém vlastníkov bytov s parkovaním pre obytným 

domom na ul. Mierová 628. Parkovacie miesta sú obsadené cudzími autami, vlastníci bytov 

nemajú voľné parkovacia miesta, boli zablokované miesta pred vchodmi, ktoré musia byť 

voľné pre prípad zásahu vozidiel hasičov alebo rýchlej zdravotníckej pomoci.  Obyvatelia sú 

zúfalí, je otázkou času, kedy dôjde ku konfliktu. 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že mesto nemá žiadne súkromné parkovisko, všetky 

parkoviská sú verejné, prístupné pre všetkých občanov SR a neexistuje právny nárok, aby boli 

občania sankciovaní za parkovanie. Je potrebné vybudovať jedno parkovisko v meste, ktoré 

bude umožňovať parkovanie pre všetkých. Je to problém, s ktorým by sa mesto malo zaoberať 

a riešiť ho v budúcnosti pri tvorbe územného plánu mesta. 

 

 

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

 

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

o 15,55 hod. ukončil. 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia :  PhDr. Liduška Bušaničová  Martin Šuľak 


