
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 11. februára 2016 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko,  PaedDr. Jana Dzurillová, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

   

 

Návrhová komisia: Mgr. Martin Tejgi, Magdaléna Juhásová, Danka Baánová   

Hlasovanie: 

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

  

Overovatelia:  Mgr. Martin Tejgi, Magdaléna Juhásová 

Hlasovanie: 

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, 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 a ostatných prítomných.  
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Primátor odporučil presunúť bod č. 13 Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole 

zákonnosti postupov mesta pri príprave Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Strážske 

pred bod č. 9 Návrh VZN č. ./2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 

územného plánu Mesta Strážske. Taktiež navrhol, aby bol program dnešného zasadnutia 

doplnený o Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov za daň 

z pozemkov za rok 2014 a o Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti 

za rok 2015. 

Hlasovanie za schválenie programu so zmenami :  

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 rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 - 2018  

7.    Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2015 

8.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2016 

9.    Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákonnosti postupov mesta pri   

       príprave Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Strážske. 

10.  Návrh VZN č. ./2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 územného    

       plánu Mesta Strážske  

11.  Správa o činnosti MsP za rok 2015 

12.  Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly nedaňových príjmov 

        – 212002 príjmy z prenájmu pozemkov 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov za daň    

       z pozemkov za rok 2014. 

15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

16.  Informácie zo zasadnutí komisií MsZ 

17.  Interpelácie poslancov 

18.  Diskusia - Rôzne 

19.  Záver  
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Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

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

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

                                                                      

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úlohy z Uznesenia č. 215/2015 zo dňa 25.06.2015 : 

- 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 s termínom splnenia 31.12.2015  

 – úloha bola splnená. 

-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 s termínom splnenia 31.12.2015 - úloha bola splnená. 

 

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

-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, táto súťaž prebehla. 

Keďže predsedníčka výberovej komisie PhDr. Bušaničová nebola prítomná, primátor 

informoval, že do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka a komisia odporúča 

zopakovať obchodnú verejnú súťaž so zníženou cenou za prenájom 300 €/mesiac. 

P. Šuľak – súhlasím s touto cenou za prenájom. 

 

MsZ ukladá : 

Zopakovať obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 113,57 m2 v 

OD Laborec za cenu 300 €/mesiac : 

T: 31.05.2016     Z: MsÚ 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 
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Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Úloha z Uznesenia č. 220/2015 zo dňa 10.12.2015 : 

– Vypracovať štúdiu výhodnosti rozšírenia kapacity MŠ v alternatívach : a ) prístavba k MŠ, 

b ) elokovaná trieda v ZŠ, c ) presun MŠ do ZŠ - termín úlohy trvá. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor :  

Pripomienka Ing. Demka : 

 – navrhujem, aby mesto požiadalo SPF o odkúpenie pozemku, kde sa nachádza parčík, aby 

sme ho mali pod kontrolou. 

V r. 2012 mesto požiadalo SPF o odkúpenie tohto pozemku, bolo nám vyhovené len v časti, 

kde je asfaltová plocha, v ďalšej časti nám vyhovené nebolo. 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD. : 

 – je možné verejné osvetlenie vypínať v ranných hodinách až o 6,40 hod.  nie o 6,30 hod.  

– vypínanie verejného osvetlenia bolo zmenené. 

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

osvetlenie a bránia výhľadu. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o postupe pri úprave a vyčistení stromov, 

ktoré bránili výhľadu s tým, že tieto stromy sú na súkromnom pozemku a bolo potrebné jednať 

s majiteľom, čo bolo dosť problematické. 

Ing. Demko – je potrebné aj upratať neporiadok, ktorý ešte doteraz ostal po úprave stromov  

( visiace plastové sáčky na strome... ), je to zlá vizitka mesta. 

P. Šuľak – je potrebné sa aj zamyslieť, že kto tento neporiadok urobil. 

Pripomienka p. Knapa : 

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

využívať. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS predložil podrobné informácie o nákladoch, ktoré by boli pri 

oprave  plochy zimného štadióna pri celoročnom využití. 

Na ostatné pripomienky už bolo odpovedané na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2015. 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č.  6 : Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 - 2018  

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

informoval, že návrh rozpočtu na rok 2016 je na úrovni roku 2015 tak v príjmovej ako aj 

výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2016 po dlhšej dobe sa mestu podarilo pri návrhu rozpočtu 

nepoužívať mimorozpočtové zdroje na krytie kapitálových výdavkov vo výške 85 188 €,  tieto 

výdavky sú kryté z prebytku bežného rozpočtu.  Kapitálový rozpočet uvažuje so splátkou 

dlhodobého záväzku na zrealizované miestne komunikácie vo výške 54 688 €,  financovanie 

výdavkov na projektovú dokumentáciu vo výške 30 500 €. Mesto má v súčasnej dobe  

rozpracované žiadosti  z operačných programov na projekty,  ktoré je možné financovať zo 

zdrojov  ŠR, EÚ. Podmienkou, aby sme sa mohli uchádzať o projekty   zo ŠR a EÚ je potreba 

mať vlastné zdroje na spolufinancovanie týchto akcií. V rezervnom fonde  mesta sú zdroje vo 

výške 190 690,29 €. Na spolufinancovanie plánovaných akcií z operačných programov mesto 

bude potrebovať cca. 200 000 €. V roku 2016 sa uvažuje s týmito výzvami: 

 

-Rekonštrukcia námestia - rozpočet (cca 2 000 000 € )  5%  ( 100 000 € ) 

-Zníženie spotreby energií pri prevádzke verejných budov                               

rozpočet ( cca 1 000 000 € ) 5% ( 50 000 € ) 

-Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla                                       

Rozpočet ( cca 1 000 000 € )  5% ( 50 000 € ) 

Mesto tieto výdavky zapracuje do rozpočtu v prípade, že budeme pri týchto projektoch 

úspešný. Pri rozpočtových opatreniach   v roku 2016,  pokiaľ  nám budú poskytnuté prostriedky 

zo ŠR a EÚ, ako aj vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu zapracujeme do rozpočtu  pre 

rok 2016. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročného 

rozpočtu na roky 2016 – 2018 a k návrhu programového rozpočtu 

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

že návrh viacročného rozpočtu Mesta Strážske na roky 2016 – 2018 je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi – Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia Zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení  
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neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy a nariadenia. Návrh však neobsahuje 

akýkoľvek komentár, ktorý by objasnil, resp. zdôvodnil potrebu či výšku jednotlivých 

položiek. Predložený návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný a v hodnotení bez finančných 

operácií je prebytkový. Podľa jeho názoru neobsahuje významnejšie riziká. 

Na základe uvedených skutočností návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 odporúča 

schváliť a návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2018 zobrať na vedomie.                                                                                                                              

 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila informácie ohľadom návrhu 

rozpočtu. Finančná komisia doporučuje návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 schváliť 

a návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 až 2018 zobrať na vedomie.  

Mgr. Tejgi požadoval upresnenie niektorých položiek v návrhu rozpočtu mesta, ktoré mu  

Ing. Lecáková, spracovateľka návrhu rozpočtu vysvetlila a doplnila. 

Mgr. Lacová – príspevok pre MsPS je na tento rok vyšší, plánuje sa s nejakou výsadbou? 

Primátor informoval, že v materiáloch, ktoré mali poslanci k dispozícii doma, je podrobnejší 

rozpočet MsPS, v ktorom sú rozpísané položky rozpočtu, na čo sa použijú . 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že sa zatiaľ výsadba neplánuje a momentálne  nevie 

informovať, na čo bude použitý príspevok mesta. 

Ing. Demko poukázal na nedodržanie termínov harmonogramu prípravy rozpočtu mesta, na 

žiadnej komisii nebol prejednaný návrh rozpočtu mesta.  

Primátor – na zasadnutí MsZ, kde bol tento harmonogram schválený, som všetkých poslancov, 

všetky zložky mesta vyzval na  dodržanie termínov harmonogramu,  čo sa nestalo. Je potrebné 

to v budúcnosti napraviť, každý z nás má za to zodpovednosť. 

Ing. Demko poukázal na to, že v návrhu rozpočtu nie sú zaradené žiadne finančné prostriedky 

na investičné akcie (kapitálové výdaje) a takýto rozpočet nepodporí, lebo komisia výstavby 

a ÚP sa nemala k čomu vyjadriť. Požaduje upraviť návrh rozpočtu na konkrétne investičné 

akcie s predpokladanými finančnými nákladmi na jej uskutočnenie. Do rozpočtu je taktiež 

potrebné vyčleniť finančné náklady na stavebného dozora, ktorého mesto doteraz nemá a je 

potrebný na kontrolu a preberanie stavieb. 

Tvrdil, že v príjmovej časti rozpočtu nie sú vyčíslené príjmy z reklám, je na to Vnútorný 

predpis č.2/2013, ktorý by sa mal dodržiavať. Požadoval vyčísliť príjmy mesta  pri dodržiavaní 

Vnútorného predpisu č. 2/2013. 

Jeho priority na investičné akcie sú rekonštrukcie cesty na ul. Za záhradami, ul. Krivošťanská 

hore k domom, prístupová cesta k záhradkárskej osade v Krivošťanoch, chodník na ul. Pod 

hradom, a aj rekonštrukciu námestia. Tento návrh rozpočtu nespĺňa jeho predstavy, nie je 

hodný schválenia. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór vysvetlil, že podľa metodického usmernenia sú príjmy z reklám 

uvedené pod iným názvom položky rozpočtu a sú zahrnuté v návrhu rozpočtu. Akú má teraz 

súvislosť požiadavka o vyčíslenie príjmov z reklám za rok 2015 pri schvaľovaní rozpočtu na 
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rok 2016 ? Ideme schvaľovať rozpočet a Ing. Demko kritizuje fázu prípravy rozpočtu, vraciame 

sa na začiatok. Keďže nikto z poslancov, ani Ing. Demko nepredložili priority kapitálových 

výdajov, mesto si muselo na základe zákona spracovať návrh rozpočtu podľa vlastných 

predstáv. Návrh rozpočtu bol od 13.01.2016 zverejnený na pripomienkovanie, k návrhu 

rozpočtu nedošli žiadne nové návrhy ani pripomienky.  

Ing. Demko – komisia výstavby a ÚP dňa 03.09.2015 predložila návrh investičných akcií. 

Prečo nie sú v rozpočte v kapitálových výdavkoch podrobne rozpísané investičné akcie ? 

Nedostali sme žiadny materiál ku kapitálovým výdajom, aby sme mohli posúdiť priority. 

Primátor – prvou prioritou, ktorú predložila komisia výstavby a ÚP je rekonštrukcia námestia. 

Preto je na referáte výstavby pripravený projekt na rekonštrukciu námestia, ktorá bude stáť cca 

2 milióny eur. Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na túto investičnú akciu, preto ju 

nemôžeme zahrnúť do kapitálových výdajov v návrhu rozpočtu. Rozpočet nemôže byť 

schodkový, je to protizákonné, budeme čakať na  iné zdroje financovania, napr. na výzvy 

z eurofondov. 

Prebehla ostrá diskusia medzi Ing. Demkom a primátorom, v ktorej sa primátor snažil 

vysvetliť, že nie je možné dopredu naplánovať investičné akcie, pretože sa ešte nevie, aké budú 

výzvy z eurofondov. Vyzval Ing. Demka, že ak je schopný vypracovať rozpočet tak, aby nebol 

schodkový a tým by nebol v rozpore so zákonom, nech predloží nové návrhy. Mesto má veľký 

záujem, aby sa realizovalo čím viac investičných akcií, aby sa mesto zveľaďovalo,  pokiaľ sú 

na to finančné prostriedky. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia sa taktiež podrobne vyjadrila k tvorbe návrhu 

rozpočtu mesta a k spôsobe financovania realizovaných investičných akcií s tým, že 

vypracovaný návrh rozpočtu mesta je spracovaný podrobne a je zrozumiteľný.   

P. Šuľak – som za predložený návrh rozpočtu mesta. 

Mgr. Lacová – je to dobre spracovaný a naplánovaný rozpočet, súhlasím s týmto návrhom 

rozpočtu mesta, ale v budúcnosti by sme mali viac spolupracovať. 

 

MsZ schvaľuje : 

Rozpočet Mesta Strážske na rok 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu 

vo výške:                     2 778 031,00 € 

      Bežný rozpočet:     

Príjmová časť rozpočtu                               2 778 031,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                     2 605 814,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                             172 217,00 €  

 

Kapitálový rozpočet:   

Príjmová časť rozpočtu                                              0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                         85 158,00 € 



- 8 - 

Schodok kapitálového rozpočtu                        -85 158,00 €  

  

Finančné operácie:   

Príjmová časť rozpočtu                                                0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                          87 059,00 € 

Schodok finančné operácie                            -87 059,00 € 

 

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

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

Proti : Ing. Stanislav Demko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

-Rozpočet Mesta Strážske na roky 2017 až 2018.  

-Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročného 

rozpočtu na roky 2016 – 2018 a k návrhu programového rozpočtu. 

 

Ing. Demko navrhol prijať úlohy nasledovne :  

-predložiť na rokovanie MsZ plán investičných akcií na rok 2016 – 2018 ( stav pripravenosti, 

náklady, financovanie...). 

- vyčísliť príjmy mesta pri dodržiavaní Vnútorného predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu 

plôch na umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta 

Strážske za obdobie 2013 – 2016.  

 

MsZ ukladá : 

Predložiť plán investičných akcií na rok 2016 – 2018 ( stav pripravenosti, náklady, 

financovanie...). 

T : 14.04.2016    Z : MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ ukladá : 

Vyčísliť príjmy mesta pri dodržiavaní Vnútorného predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu 
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plôch na umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta 

Strážske za obdobie 2013 – 2016 :  

T : 10.03.2016     Z : MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 7 : Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2015  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

MsZ schvaľuje :  

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2015 : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 8 : Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2016  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

MsZ schvaľuje : 

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2016 :. 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 9 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákonnosti postupov 

mesta pri príprave Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Strážske.  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Demko – táto správa sa mi zdá nedokončená. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zákonnosti postupov mesta pri príprave 

Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie.  
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K bodu č. 10 : Návrh VZN č. ./2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 

č. 3 územného plánu Mesta Strážske  

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

informoval, že zmena ÚPN mesta už v tejto chvíli nie je prípustná, nie je možné meniť účel 

lokality alebo vynechať lokalitu, pretože prebehol celý proces obstarávania, prerokovania, 

pripomienkovania  zmien a doplnkov č. 3  ÚPN mesta. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP informoval, že na základe oznámenia od 5.8.2014 do 

5.9.2014, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke mesta mohli občania a dotknuté 

orgány pripomienkovať tento dokument od 5.8.2014 do 5.9.2014. Po tomto termíne 

spracovateľ zapracoval pripomienky do strategického dokumentu a následne bol dokument 

zaslaný na kontrolu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Okresný úrad 

životného prostredia Michalovce, Okresný úrad - odbor opravných prostriedkov Košice 

a nakoniec podľa § 25 stavebného zákona na Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta je potrebné schvaľovať ako celok alebo jednotlivo podľa 

jednotlivých lokalít, avšak nie je možné zmeniť návrh funkčného využitia za iný. 

Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP požadoval prerokovať  a hlasovať jednotlivo za  

každú lokalitu. 

Ing. arch. Hakoš, spracovateľ zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta konštatoval, že sa nestretol 

s tým, aby sa hlasovalo jednotlivo o každej lokalite zvlášť, zmena je už v tejto chvíli nemožná. 

Taktiež podrobne oboznámil s priebehom celého procesu ÚPN mesta Strážske. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že ak by bola schválená nejaká zmena v lokalitách, 

nebolo by to v súlade so zákonom, je to možné len vo výnimočných, krajných prípadoch. 

Ing. Demko vyjadril nespokojnosť s písomnými materiálmi k tomuto bodu programu, ktoré 

mali poslanci k dispozícii. Podrobne sa kriticky vyjadril ku každej lokalite a predložil svoje 

pripomienky a výhrady k jednotlivým lokalitám.  

Nesúhlasil s lokalitou č.1 a navrhoval namiesto plochy garáží rozšírenie parkoviska, nesúhlasil 

s funkčným využitím plochy – lokalita č.11 z dôvodu narušenia vzhľadu ulice, dôjde k výrubu 

drevín a záberu zelenej plochy. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP vysvetlil, že v ÚPN z roku 2004 je parkovanie navrhované 

aj pred bytovým domom č.627 a návrh funkčného využitia na garáže bol požiadavkou občanov 

ul. Komenského, Mierovej a Osloboditeľov vzhľadom, k tomu, že sa mení funkčné využitie 

blokových garáží na zeleň pred bytovým domom č.630 (lokalita č.6).  

Ing. Demko ďalej požadoval, aby namiesto navrhovaných zatrávňovacích tvárnic boli na 

plochy parkovísk použitá zámková dlažba, to sa týka aj nových chodníkov. 

Prebehla diskusia medzi Ing. Demkom a Ing. arch. Hakošom, spracovateľom, v ktorej 

spracovateľ reagoval na pripomienky a výhrady Ing. Demka k zmenám a doplnkom č. 3  ÚPN 

mesta Strážske a podrobne vysvetlil postupy, akými sa spracovávali zmeny a doplnky.  

Mgr. Tejgi – ja ako občan mesta mám tiež voči tomu návrhu ÚPN mesta výhrady, ale je to 
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moja chyba, že som sa nevyjadril v čase, ktorý bol na to určený. Prečo ste vy ako občan tohto 

mesta a skupina občanov nedali podnety vtedy, keď to bolo umožnené. Taktiež nikto 

z poslancov, ktorí sú tu nemali žiadne výhrady k tomuto návrhu. Teraz na konci procesu, ktorý 

je tak časovo legislatívne náročný, chcete robiť zmeny, presuny, je to smutné, že to riešite teraz, 

keď dnes máme schvaľovať. Tento dokument je pre mesto veľmi významný dokument a ak 

budeme spracovávať nový dodatok, nové zmeny a budeme spolupracovať, verím, že bude 

excelentný.  

 

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

 

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

Lacová , Proti : Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Ing. Demko predložil návrh komisie výstavby a ÚP rokovať jednotlivo o lokalitách ZaD č. 3 

ÚPN. 

Hlasovanie za návrh komisie výstavby a ÚP Ing. Demka hlasovať po jednotlivých lokalitách :  

Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko Zdržal sa : MUDr. Dana Jurečková, PhD.,  

Proti : PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Tento návrh nebol schválený, preto sa bude o tomto bode programu dnešného zasadnutia MsZ 

hlasovať ako celok. 

 

MsZ schvaľuje :  

Zmeny a doplnky č. 3  Územného plánu mesta Strážske : 

Hlasovanie : Za : PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, 

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

Proti : Ing. Stanislav Demko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

MsZ schvaľuje :  

VZN č.1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 

mesta Strážske : 

Hlasovanie : Za : PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, 

PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : Danka Baánová,  
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Proti : Ing. Stanislav Demko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

MsZ žiada primátora mesta v spolupráci s MsÚ a v súčinnosti s obstarávateľom ZaD : 

1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Strážske  schvaľovacou doložkou. 

2. Uložiť schválené Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Strážske na Okresnom 

úrade, Odbor výstavby a bytovej politiky Košice na stavebnom úrade Mesta Strážske  

a v Meste spolu s výpisom z uznesenia a kópiou VZN. 

3. Doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske 

dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniam § 27 

ods. 4 stavebného zákona.  

4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske, ktorý 

spolu s kópiou uznesenia  doručí príslušnému ministerstvu. 

5. Zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske na 

internetovej stránke mesta a vyvesením na úradnú tabuľu najmenej po dobu 30 dní 

v súlade s § 27 ods. 4 písm. a ) stavebného zákona. 

T : do 3 mesiacov od schválenia ZaD č. 3 ÚP 

 

Hlasovanie : Za : PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, 

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

Proti : Ing. Stanislav Demko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

MsZ zobralo na vedomie :  

1. Informáciu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske 

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. 

arch. Miroslavom Roháľom. 

2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske. 

3. Skutočnosť, že Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Strážske sú základným 

územnoplánovacím dokumentom  na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo 

smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, 

na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta. 

4.Stanovisko Okresného úradu, odbor výstavby a bytovej politiky Košice o preskúmaní Návrhu 

Zmien a doplnkov č. 3  Územného plánu mesta Strážske podľa § 25 Zákona  
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č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov ( list zo dňa 08.12.2015 ). 

 

K bodu č. 11 : Správa o činnosti MsP za rok 2015 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

PaedDr. Dzurillová – je to veľmi pútavo napísaná správa, z ktorej som sa dozvedela množstvo 

nových informácií ohľadom kompetencií a právomocí MsP, o ktorých som doteraz nevedela. 

Ing. Demko – táto správa o činnosti MsP za rok 2015 veci presne vystihuje, udelil by som  

„ Nobelovu cenu mesta Strážske “ spracovateľovi p. Romanovi, náčelníkovi MsP. 

MUDr. Jurečková, PhD. - je v kompetencii MsP merať rýchlosť a vyberať pokuty ? 

P. Roman, náčelník MsP – nie je to v kompetencii MsP v Strážskom. 

 

Správu o činnosti MsP za rok 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12 : Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej 

evidencie 

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

 

MsZ schvaľuje : 

Odpis pohľadávok v celkovej výške 212,12 € podľa prílohy. 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly 

nedaňových príjmov – 212002 príjmy z prenájmu pozemkov 

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly nedaňových príjmov – 212002 

príjmy z prenájmu pozemkov MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

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

za daň z pozemkov za rok 2014 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov za daň z pozemkov 

za rok 2014 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 15 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2015 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2015 MsZ zobralo na 

vedomie. 

K bodu č. 16 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Komisia bola informovaná o zmene návrhu na uznesenie, vzhľadom k tomu, že Lemon Market, 

s. r. o. dal zapísať stavbu na kataster skôr ako bol majetkoprávne vysporiadaný pozemok 

s Mestom – komisia doporučuje zmenu uznesenia. 

 

MsZ ruší : 

Bod B/11 Uznesenia č.218/2015 zo dňa 29.10.2015 predaj pozemku parcela KNC č.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 nadväznosti na 

Uznesenie č.209/2014 zo dňa 15.7.2014 (Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozemku) : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ schvaľuje :  

Predaj pozemku parcela KNC č.2085/9 vo výmere 1879 m2 podľa vypracovaného 

geometrického plánu č.32389833-2/2016 a pozemku parcela KNC č. 2085/12 vo výmere 971 

m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č.32389833-95/2015 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 
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v náväznosti na Uznesenie č.209/2014 zo dňa 15.7.2014 (Zmluva o budúcej zmluve o predaji 

pozemku): 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová  

 

Členovia komisie zhodnotili akcie za mesiac december 2015 ( Mikuláš, Vianočný 

galaprogram, Silvester 2015 ), ku ktorým sa jednotlivo vyjadrili. Bolo pripomienkované 

nedostatočné vybavenie šatní v mestskej kultúrnej sále, chýbajú tam stoly, stoličky, vešiaky 

a zrkadlá. Podľa názoru členov komisie je potrebné doriešiť osvetlenie javiska, skvalitniť 

ozvučenie –visiace mikrofóny a odposluch, čo bude požadované pre ďalšie vystúpenia od 

iných kultúrnych telies. 

Komisia v krátkosti a okrajovo zaoberala aj novým rozpočtom pre spoločenské organizácie, 

kde padol návrh, aby určitá časť dotácií pre jednotlivé kultúrnospoločenské organizácie na rok 

2016 sa použila  na  vybavenie Domu smútku (konkrétne - obraz ,maľba  na čelnej stene DS ).  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia odporučila, aby sa finančným zabezpečením 

pre vybavenie Domu smútku, ktorý je v správe MsPS zaoberal MsPS. 

Členovia komisie ďalej odporúčajú, aby pri všetkých kultúrnospoločenských akciách boli 

mestskí policajti. Padla tiež pripomienka, že pri akciách sa na výzdobe mestskej kultúrnej sály 

budú  podieľať  všetky inštitúcie,  školy a školské zariadenia, aby bola referentka kultúry aspoň 

z časti odbremenená od týchto povinností, keďže si musí pripravovať , režírovať  a moderovať 

všetky podujatia sama. 

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi  

 

Žiadosť p. M. Terebessyho o uzatvorenie, resp. iné dopravné riešenie ul. Gaštanovej,  ktorá 

bola opakovane prejednávaná už aj s predvolaním ďalších dotknutých osôb. 

 Zápis z komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 

 

P. Vašatková Anna žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na nevyhnutné 

ošatenie a na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s liečebnými nákladmi. Žiadateľka 

má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50 € 

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

 

MsZ schvaľuje :  

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Annu Vašatkovú vo výške 50 € : 

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

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

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

Meňovčík 

 

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

mesta. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Komisia mala 2. zasadnutia. 

1.zasadnutie komisie ŽP - prebiehalo na hale triedeného zberu, kde sa so systémom zberu, 

triedenia, dotrieďovania, lisovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu oboznámili 

členovia komisie. 

-vydaný súhlas na výrub 4 ks dreviny smrek obyčajný pre Základnú školu Strážske. 

- informácia o konaní vo veci zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov pre TSR Slovakia, s. r. o. Bratislava, prevádzka Priemyselná 720, Strážske, 

predmetom zmeny je predĺženie platnosti súhlasu bez jeho ďalších zmien. 

- žiadosť PLYNMONT Humenné, s. r. o. o vydanie súhlasu na výrub 8 ks dreviny agát v areáli 

bývalej Tesly so súhlasom majiteľa. 

- informácia o pripravovanom výrube gaštanov v aleji na ulici Mierovej a náhradnej výsadbe. 

2. zasadnutie komisie ŽP : 

 

-Mgr. Frena, hosť na zasadnutí komisie, predložil informácie o postupe prípravy PHSR mesta 

Strážske na roky 2015-2023. 

-Správa o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2015 : 
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V roku 2015 bol v porovnaní s rokom 2014 zaznamenaný pokles produkcie zmesového 

komunálneho odpadu o 17,26 t, t. j. o 1,8 %. O pokles sa pričinili podnikatelia v areáli Chemko 

a neprevádzkovanie minioceliarne; obyvatelia vyprodukovali oproti minulému roku o 8,32 t 

odpadu viac.  

- Informácia o vydanom súhlase na výrub 8 ks dreviny agát v areáli bývalej Tesly pre 

PLYNMONT Humenné, s. r. o. 

- Informácia o pripravovanom výrube 30 ks gaštanov a 2 ks javorov v aleji na ulici Mierovej 

(aj iných drevín podľa požiadavky občanov) a náhradnej výsadbe – mesto požiadalo Okresný 

úrad Michalovce o určenie obce, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny pre 

Mesto Strážske ako žiadateľa o vydanie súhlasu. 

 

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

 

Finančná komisia – informovala Ing. Lecáková 

 

Členovia sa oboznámili s podmienkami na vyhlásenie  obchodnej verejnej  súťaže na prenájom 

pozemku trvalý trávnatý porast pri rieke Laborec. K predloženému materiálu  zo strany členov 

komisie neboli pripomienky. Predložený materiál komisia doporučuje na rokovanie MsZ. 

 

MsZ schvaľuje : 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta 

Strážske. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je návrh na uzavretie zmluvy na prenájom 

pozemku  (ďalej len návrh): Pozemok sa nachádza pri Laborci, parcelné číslo KNE 379, druh 

pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 80 452 m2, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1765 

vedený v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, 

okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  

l. Pozemok je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti.   

2. Pozemok je možné využiť len na poľnohospodárske, chovateľské účely a rekreačno-

oddychovú  zónu. 

3. Záujemca musí mať oprávnenie na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti  

( živnostenský list, výpis z obchodného registra resp. osvedčenie samostatne 

hospodáriaceho roľníka).  

4. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom pozemku. 

5. Záujemca berie na vedomie, že nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do 

podnájmu tretej osobe. 
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6. V prípade, že dvaja, resp. viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú výšku nájmu, 

obchodná verejná súťaž sa zopakuje za účasti týchto záujemcov. 

7. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú. Doba nájmu je 

päť rokov za podmienky, že si uchádzač bude plniť všetky podmienky podľa nájomnej 

zmluvy. Zmluva bude predlžená o ďalších 5 rokov, ak si prenajímateľ bude plniť všetky 

podmienky.  

8. Minimálne výška nájomného za pozemok trvalé trávnaté porasty je  0,004 Eur/m2/rok 

(40,00 Eur/ha/rok).  

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

Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 00.00.2016 do 14,00 hod. v 

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

uvedú svoje meno, adresu a oznam "Prenájom pozemku - neotvárať". Došlé návrhy budú 

označené dátumom podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania.  

10. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2016 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 

pozemku a zámer. 

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

12. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

K návrhu uchádzač priloží:  

- aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenský list resp. osvedčenie SHR nie 

staršie 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.  

13. 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 
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lehote určenej v podmienkach súťaže.  

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

15. Predložený návrh je možné odvolať do 00.00.2016. Návrh je možné dopĺňať len v 

lehote do 00.00.2016 do 14,00 hod.  

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

odmietnuť všetky predložené návrhy.  

17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú 

verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená 

verejná obchodná súťaž.  

18. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov, odovzdá ho primátorovi 

mesta a tento predloží na schválenie MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je 

podmienené schválením nájmu pozemku MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi 

žiadateľovi rozhodnutie mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému  bol 

schválený nájom k podpísaniu nájomnej zmluvy.  

19. 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.  

20. Ak uchádzač odstúpi od nájmu pozemku, alebo ak v lehote 1 (jeden) mesiac od 

oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na 

pozemok, tak ten sa prenájme ďalšiemu uchádzačovi v poradí obchodnej verejnej 

súťaže. 

21. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť pozemok  

do 00.00.2016 do 00 hod.  

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

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ ukladá : 

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 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. 

Pozemok sa nachádza pri Laborci,  zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1765 vedený v evidencii 

nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres Michalovce, 

obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  
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T : 29.02.2016    Z : MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Člen komisie p. Magdoško poukázal na nedostatok zdrojov na financovanie činnosti 

futbalového klubu a nepostačujúcu dotáciu zo strany mesta na podporu tohto klubu. Viac ako 

80 % dotácie predstavujú náklady na  cestovné  pre hráčov. Ak chceme skvalitniť prípravu 

a úspešnosť tohto športu, je potrebné zvážiť aj vyššiu dotáciu, alebo riešiť prepravu vlastným 

dopravným prostriedkom.  

Členovia komisie doporučujú MsZ určiť priority na financovanie investičných akcií mesta, 

ktoré by boli podkladom pre tvorbu rozpočtu pre celé volebné obdobie.  

 

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

 

Športová komisia – informovala PhDr. Jurečková 

Komisia odporúča  schváliť  za nového člena komisie p. Štefana Romana, za oddiel kulturistiky 

a silového trojboja. 

 

MsZ volí : 

Za člena športovej komisie p. Štefana Romana : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Komisia odporúča do budúcnosti, že ak vznikne nový športový klub alebo oddiel na území 

mesta Strážske, tak bude môcť  požiadať o dotáciu až po 3 rokoch svojej činnosti. 

Komisia odporúča  navýšenie dotácie pre športové kluby na rok 2016 z pôvodných 25 000 € 

na 30 000 €. Dôvodom je zvýšenie cien za športové potreby a zvýšenie nákladov na činnosť 

športových klubov.  Pôvodne navrhovaná čiastka 25 000 €, z toho rezerva primátora 5 000 € je 

nepostačujúca. 

MUDr. Jurečková, PhD. – nesúhlasím s týmto navýšením, aj v kultúre vzrástla spotreba, 

o kultúru je väčší záujem ako o šport a v kultúre sa má šetriť, tak by sa malo rovnako 

rozdeľovať. 
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Ing. Demko – aj náklady na dopravu sa stále znižujú, na Slovensku je deflácia, takže 

nerozumiem o aké vyššie náklady sa jedná.   

Primátor upozornil, že na dnešnom zasadnutí MsZ už bol rozpočet mesta schválený a nie je 

možné dvakrát hlasovať o tom istom. 

 

MsZ schvaľuje :  

Rozdelenie dotácií pre športové kluby : 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel                   12 250 € 

Volejbalový klub       1 450 € 

Športový kolkársky klub      1 150 € 

Klub slovenských turistov     1 250 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja             950 € 

Mestský bežecký oddiel                   1 550 € 

Tanečný aerobik                     600 € 

Tenisový klub                     200 € 

Slovenský hortingový zväz – MMA                  300 € 

Občianske združenie kolkárov a rekreačných športovcov         300 € 

 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi, 

Zdržal sa : Martin Šuľak, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

Bytová komisia – informovala Bc. Hudáková 

 

Miroslava Goroľová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. Žiadosť avšak 

nespĺňa podmienky k prideleniu nájomného bytu, a to z dôvodu, nakoľko žiadateľka nemá 

vyrovnané záväzky voči mestu (dlh na TKO).Na základe uvedeného bude žiadateľka na túto 

skutočnosť upozornená s možnosťou podania si opätovnej žiadosti o prehodnotenie.  

Komisia sa zaoberala problematikou nájomcu nízkoštandardného bytu na ul. Laboreckej 

Romana Piskora, ktorý má platnú nájomnú zmluvu, pričom nájomný pomer trvá do 31.03.2016. 

Menovaný má do dnešného dňa 22.01.2016 (ku dňu konania bytovej komisie) na nájomnom 

nedoplatok vo výške 224,- Eur. 

Stanovisko právnika je nasledovné, a to; zo strany Domspráv-u ihneď zaslať  nájomcovi bytu 
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p. Piskorovi upozornenie, že na základe nedoplatku na nájomnom má k 31.03.2016, kedy mu 

končí platnosť nájomnej zmluvy, uvoľniť byt. Pokiaľ nájomca dobrovoľne neuvoľní byt 

k 31.03.2016, bude nasledovať deložovanie z bytu. Deložovanie má zabezpečiť Domspráv,  

s. r. o. Michalovce v spolupráci s mestom. 

 

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

 

Primátor predložil žiadosť p. Bibiany Fratrikovej, Mierová H2/E, Strážske o prenájom 

nebytového priestoru v budove U2 o výmere cca 42 m² za účelom zriadenia prevádzky 

kozmetického a kaderníckeho salónu a navrhuje schváliť túto žiadosť. 

 

MsZ schvaľuje : 

Prenájom nebytového priestoru v budove U2 pre p. Bibianu Fratrikovú, Mierová H2/E, 

Strážske o výmere 42 m² za účelom zriadenia prevádzky kozmetického a kaderníckeho salónu 

v zmysle VZN č. 13 o stanovení minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov 

a pozemkov. 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

P. Simona Široká, Mierová 630, 072 22 Strážske žiada o prenájom pozemku o výmere  

1 m x 4 m na umiestnenie 2 ks reklamných billboardov  na parcele registra KNC č. 405/1,  

ul. Okružná k. ú. Strážske a na parcele registra KNE č.147/3, ul. Krivošťanská, k. ú. Strážske. 

 

MsZ schvaľuje : 

Prenájom pozemku o výmere 1 m x 4 m na umiestnenie 2 ks reklamných billboardov  na 

parcele registra KNC č. 405/1, ul. Okružná k. ú. Strážske a na parcele registra KNE č.147/3, 

ul. Krivošťanská, k. ú. Strážske pre Simonu Širokú, Mierová 630, 072 22 Strážske : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

Zdržal sa : Mgr. Eva Lacová, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

 

Obchodno-podnikateľská komisia, vyraďovacia komisia a redakčná rada nemala 

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

 

P. Šuľak – v spolupráci s MsP posúdiť ul. Pod hradom, či stromy zakrývajú osvetlenie a bránia 

výhľadu a uzavrieť túto záležitosť. 

MUDr. Jurečková, PhD. – pri príležitosti jubilejného ročníka Stražčanského jarmoku by mohlo 

mesto mať príležitostnú pečiatku. 

-pri ubytovni Chemik staré dvere, sklo z auta, chodník v dezolátnou stave, stojí tam voda, 

osvetlenie je slabé. 

Ing Demko – vyhotovovať videozáznam z rokovania MsZ, aby sa predišlo nezrovnalostiam. 

-zriadiť na web stránke mesta ON-LINE linku na pripomienky občanov mesta a registráciu 

zodpovedných za ich riešenie. 

-spevniť prístupovú cestu ku záhradkárskej osade v Krivošťanoch, ktorá je v dezolátnom stave. 

-kritika občanov na neaktuálne informácie v novinách Naše mesto, zmeniť dátum uzávierky. 

-na web stránke mesta sú zverejnené mená zamestnancov, ktorí podpisujú objednávky. Prečo 

objednáva referent sociálnych vecí kosačky, krovinorezy, nerozumiem systému, kto 

objednáva, kto má kompetencie objednávať, či to niekto kontroluje, ako je to riadené, vyplýva 

z tohto, že primátor nepodpísal ani jednu objednávku. 

Primátor –  Úrad práce, soc. vecí a rodiny na základe uzatvorenej dohody ( §52 Zákona  

č. 5/2004 ) s mestom Strážske poskytuje mestu príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré 

súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, čiže aj na zakúpenie pracovného náradia pre 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú prijatí v rámci aktivačnej činnosti. Referent sociálnych vecí 

ako vecný správca tejto položky rozpočtu podpisuje žiadanku na nákup tohto pracovného 

náradia, pričom všetky objednávky podpisuje výlučne primátor mesta. Na mestskom úrade 

neexistuje žiadna objednávka, ktorú by som nepodpísal ja. V informačnom systéme sú 

zverejnení vecní správcovia položiek rozpočtu, slúži to pre vnútornú kontrolu, ale urobia sa 

opatrenia, aby to nezavádzalo.  

 

Hlasovanie za schválenie úlohy vyhotovovať videozáznam z rokovania MsZ : 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z : MsÚ 

Hlasovanie : Za : Ing. Stanislav Demko, Martin Šuľak, Zdržal sa : Danka Baánová, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi, Proti : 

PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

Hlasovaním poslancov nebola táto úloha schválená. 
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MsZ ukladá :  

Zriadiť na web stránke mesta ON-LINE linku na pripomienky občanov mesta a registráciu 

zodpovedných za ich riešenie : 

T : 30.06.2016    Z : MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Keďže dňa 01.04.2016 je koniec funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ v Strážskom je  

PhDr. Jurečková predložila návrh na členov RŠ pri ZŠ Strážske ( za zriaďovateľa ) takto : 

Mgr. Evu Lacovú, p. Danku Baánovú, p. Jozefa Meňovčíka a PhDr. Alenu Jurečkovú. 

  

MsZ deleguje : 

Za členov Rady školy pri ZŠ v Strážskom Mgr. Evu Lacovú, p. Danku Baánovú, p. Jozefa 

Meňovčíka a PhDr. Alenu Jurečkovú : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ taktiež odporučila za člena Rady školy pri CVČ PaedDr. Janu 

Dzurillovú. 

MsZ deleguje : 

Za člena Rady školy pri CVČ v Strážskom PaedDr. Janu Dzurillovú : 

Hlasovanie : Za : Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa : PaedDr. 

Jana Dzurillová, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

P. Juhásová – pred ubytovňou Chemik je vrak červeného auta. 

-je možné vybaviť pre dôchodcov zľavu na stravu ? 

P. Baánová poďakovala ZŠ, MŠ, CVČ, PhDr. Jurečkovej za zorganizovanie kultúrnych 

podujatí v mestskej kultúrnej sále. 

Ing. Rohaľ informoval, že je potrebné zaktualizovať uznesenie z dôvodu neaktuálnosti 

znaleckého posudku č.02/2011. 
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MsZ ruší : 

Bod B/9 Uznesenia č.190/2012 zo dňa 01.03.2012 Odkúpenie pozemku pod chodníkom 

(ochranný protipovodňový val) po pravej strane štátnej cesty I/74 smerom na Humenné parcela 

číslo C-KN číslo 2085/1 o výmere 11042 m² od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice. Časť tejto parcely je súčasťou areálu IBV SEVER. Cena 

za odkúpenie pozemku je stanovená 2 650,08 € na základe znaleckého posudku číslo 02/2011 

vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Kovaľom, ul. kpt. Nálepku 35, Michalovce. 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ schvaľuje : 

Odkúpenie pozemku pod chodníkom (ochranný protipovodňový val) po pravej strane štátnej 

cesty I/74 smerom na Humenné parcela číslo C-KN číslo 2085/1 o výmere 11042 m² od 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice. Časť tejto 

parcely je súčasťou areálu IBV SEVER. Cena za odkúpenie pozemku je stanovená vo výške 2 

650,08 € na základe znaleckého posudku číslo 01/2016 vypracovaného znalcom Ing. 

Ľubomírom Kovaľom, ul. kpt. Nálepku 35, Michalovce : 

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

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Jozef Meňovčík 
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Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

o 18,05 hod. ukončil. 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

Overovatelia :  Mgr. Martin Tejgi   Magdaléna Juhásová 


