
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 14. marca 2016 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  PaedDr. Jana 

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: Danka Baánová 

   

Návrhová komisia: Mgr. Martin Tejgi, Martin Šuľak, Magdaléna Juhásová  

Hlasovanie: 

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : Danka Baánová 

 

Overovatelia:  Mgr. Martin Tejgi, Martin Šuľak 

Hlasovanie: 

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : Danka Baánová 

 

  

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

O t v o r e n i e 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 14,30 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.    Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné  

       úpravy a zateplenie objektu – žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

5.    Záver 

Hlasovanie: Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná : Danka Baánová 

 

K bodu č. 4 : Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, 

stavebné úpravy a zateplenie objektu – žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

  

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

informoval, že projekt stavby rieši zateplenie mestského úradu. Samotné zateplenie rieši 

zateplenie strechy, výmenu okien a vstupných dverí, kompletnú obnovu obvodovej steny 

zateplením a následne aplikovaním novej tenkovrstvovej omietky silikátovej, zateplením 

sokla, výmeny okapového chodníka, zastrešenie vstupov, výmenu starých svietidiel za nové 

úsporné svietidla, bleskozvod- nadzemnú časť t. j. zachytávaciu sústavu na streche po 

skúšobné svorky. 

Mgr. Tejgi a PhDr. Bušaničová požadovali upresniť  informácie ohľadom zateplenia strechy, 

výmeny starých svietidiel, výmeny okien, vstupných dverí a ohľadom elektroinštalácie, ktoré 

primátor následne podrobne doplnil. 

Ing. Demko poukázal na to, že všetky investičné akcie by mali byť prerokované na komisii 

výstavby a ÚP. Taktiež mal otázky k tomu, či bude niekto vykonávať stavebný dozor, kto 

bude preberať za mesto vykonané stavebné práce, podpisovať montážne denníky, ukončenie 

stavby a pod. 

Primátor – stavebný dozor bude vykonávaný cudzou osobou, ktorá bude platená, lebo je to 

oprávnený náklad, zodpovedný bude referát výstavby a ÚP. 

Ing. Demko odporučil, aby boli ešte v tomto období vyhotovené termovízne snímky, aby bolo 

možné preukázať kvalitu zateplenia, prínos úspor a návratnosť investícií. 
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Primátor – projekt bol vypracovaný už podľa nových noriem, na záver bude vypracovaná 

monitorovacia správa, na základe ktorej sa to všetko posúdi.   

PhDr. Bušaničová – je to súčasťou energetického auditu. 

Ing. Demko tvrdil, že v rozpočte mesta nie sú schválené finančné prostriedky na projekty. 

Primátor konštatoval, že do rozpočtu mesta boli zapracované výdavky na projekty a bol 

schválený na minulom zasadnutí MsZ. V rezervnom fonde  mesta sú zdroje vo výške 

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

potrebovať cca 200 000 €. Zároveň podrobne informoval o procese, ktorý prebieha pri 

predkladaní a realizácii projektov, s čím súvisí aj zmena rozpočtu mesta. 

Ing. Demko poukázal na to, že má nedostatok informácií ohľadom tohto projektu, navrhol 

preto prijať úlohu pripraviť podrobné informácie k projektu a aby to bol samostatný bod 

programu zasadnutia MsZ. 

PhDr. Bušaničová – nesúhlasím, je to predčasné, až keď projekt bude schválený, potom 

primátor automaticky pripraví podrobné informácie. Môže sa stať, že projekt nebude 

schválený. 

Primátor – projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

Ing. Demko – poslanci sú zamestnaní a nemajú na to čas. 

Primátor - po schválení NFP sa bude pripravovať zmena rozpočtu a všetko čo s tým súvisí, 

komisia výstavby a ÚP ako odborný garant by mala pripraviť materiál pre referenta výstavby 

a ÚP, ktorý ho predloží na zasadnutie MsZ.  

MsZ schvaľuje: 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO 

 názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu 

v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu  

 maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je vo výške 5% t. j. 

23 437,96 € z celkových oprávnených výdavkov  

 kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6  

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: Danka Baánová 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť podrobné informácie k projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu 

Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu“: 
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T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, 

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

Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová, Proti: Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Neprítomná: Danka Baánová 

 

Primátor informoval, že je potrebné predlžiť PHSR, ktorý skončil platnosť v roku 2015, 

pretože je potrebný k predloženiu žiadosti o NFP.  

Ing. Demko - nie je to bod programu dnešného zasadnutia MsZ, mal by to byť samostatným 

bodom programu zasadnutia MsZ.  

Ing. Zamborová, referent projektov a grantov vysvetlila a doplnila informácie s tým, že 

platný PHSR je nevyhnutný a je súčasťou dokumentácie, ktorý sa musí predložiť ako príloha 

k žiadosti o NFP. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doplnil, že podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja pri 

žiadaní dotácií z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu musí mesto alebo obec preukázať, že 

má vypracovaný strategický dokument a preto je potrebné predlžiť platnosť PHSR. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženie platnosti rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Strážske“ do doby schválenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Strážske na roky 2016-2022“: 

Hlasovanie: Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: Danka Baánová 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 2 2 / 2 0 1 6 

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

o 15,10 hod. ukončil. 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

Overovatelia :  Mgr. Martin Tejgi    Martin Šuľak 


