
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 03. mája 2016 

 

 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

   

 

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, Jozef 

Meňovčík   

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak  

 Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Magdaléna Juhásová,  

Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak  

 Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Magdaléna Juhásová,  

Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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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, Ing. Horňáka, riaditeľa Domspráv s. r. o., Ing. Urama, zástupcu firmy 

Energia plus s. r. o. a ostatných prítomných.  

 

PhDr. Bušaničová navrhla vynechať z programu dnešného zasadnutia MsZ bod č. 11 Štúdia 

výhodnosti rozšírenia kapacity Materskej školy v Strážskom, pretože materiál nie je dostatočne 

pripravený na dnešné rokovanie a touto záležitosťou sa budú zaoberať v bode Kontrola plnenia 

uznesení.  

 

Hlasovanie za návrh PhDr. Bušaničovej:  

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová,  

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Proti: Ing. Stanislav Demko, Neprítomní: MUDr. Dana 

 Jurečková, PhD., Magdaléna Juhásová,  Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Primátor navrhol zaradiť do programu dnešného zasadnutia MsZ za bod č. 3 Schválenie 

programu zasadnutia MsZ  Informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov v meste 

Strážske. 

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.    Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v meste Strážske 

5.    Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2015  

8.    Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2015 

9.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými  

       stavebnými odpadmi 

10.  Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2015  

11.  Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2015 

12.  Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v meste Strážske a o prijatých opatreniach na  

       odstránenie nedostatkov zistených pri kontroly 

13.  Správa o plnení cieľov – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske  

       2008 – 2015  

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole stavu finančných prostriedkov na  
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       bankových účtoch v rozpočtových organizáciách 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonania inventarizácie v ZŠ  

       k 31.12.2015 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonania inventarizácie v MŠ  

       k 31.12.2015 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole úhrad od opatrovancov  

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania a použitia vybraných  

       dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2015 

19.  Informácie zo zasadnutí komisií 

20.  Interpelácie poslancov 

21.  Diskusia - Rôzne 

22.  Záver                                                                       

 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, 

 Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko ,Neprítomní: MUDr. Dana  

Jurečková, PhD., Magdaléna Juhásová,  Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

                                                                

K bodu č. 4: Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v meste Strážske 

 

Písomný materiál dostali poslanci na dnešnom zasadnutí MsZ. Ing. Uram, zástupca spoločnosti 

Energia plus s. r. o. podrobne informoval o možnosti výstavby nájomných bytov v meste 

Strážske. Jedná sa o výstavbu, resp. rekonštrukciu 40-41 bytových jednotiek v objekte 

bývalého vojenského útvaru ( kasárne ). Taktiež podrobne oboznámil s podmienkami pri 

podávaní žiadosti ŠFRB, o spôsoboch výstavby a aj o spôsobe financovania. Poukázal na to, 

že v tomto období sú najvýhodnejšie podmienky v histórii Slovenska na výstavbu nájomných 

bytov. 

PhDr. Bušaničová – mesto by sa malo zapojiť do tohto projektu s tým, že si stanoví vlastné 

podmienky, ktoré budú pre mesto výhodné. Je potrebné urobiť prieskum v meste, či je záujem 

o takéto byty. Podrobné informácie o tejto záležitosti zverejniť na web stránke mesta. Taktiež 

poukázala na to, že podobný návrh na výstavbu bytov bol už predložený v minulom volebnom 

období, ale podmienky neboli také priaznivé a výhodné ako teraz. 

Ing. Demko okrem iného požadoval informácie ohľadom záväzkov mesta voči ŠFRB, ktoré 

mu následne Ing. Uram poskytol a uviedol spôsob splácania úveru ŠFRB. 

P. Šuľak – je to dobrá ponuka, ktorú by mali v budúcnosti využiť nielen mladšie,  ale aj staršie 

generácie. 

Primátor – ďalšie podrobné informácie ohľadom tejto záležitosti budú odoslané poslancom, 

ktorí sa touto záležitosťou budú zaoberať aj na zasadnutiach komisií, aby následne rozhodli 

o schválení, či neschválení tohto projektu. 
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Informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov v meste Strážske MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

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 - úloha bola splnená, štúdia bola 

vypracovaná. 

 

Primátor v úvode podrobne informoval o postupoch, ktoré boli uskutočnené v súvislosti so 

zriadením elokovanej triedy v ZŠ a presunom MŠ do ZŠ. Na pracovnej porade poslancov so 

zamestnancami MsÚ ešte dňa 15.07.2015 bola dohodnutá prístavba k MŠ, preto považuje 

túto záležitosť za ukončenú. 

PhDr. Bušaničová informovala, že žiadosť riaditeľky MŠ o zriadenie elokovanej triedy MŠ 

v ZŠ a o všetkých alternatívach už bolo prejednávané minulého roku. Bolo prijaté 

rozhodnutie poslancov o prístavbe MŠ a alternatíva zriadenia elokovaných tried v ZŠ boli 

posúdené ako nevhodné nielen poslancami, ale i RÚVZ. Následne na to, sa dňa 15.07.2015 

konala pracovná porada poslancov a odborných zamestnancov MsÚ,  na ktorej sa zaoberali 

alternatívou zriadenia elokovanej triedy MŠ v priestoroch ZŠ. Avšak poslanci po zvážení 

všetkých alternatív sa spoločne zhodli v názore, že najlepšou alternatívnou je prístavba 

k terajšej MŠ. Preto navrhla vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu materskej 

školy, pretože je to komplexnejšie riešenie.  

PaedDr. Dzurillová- prečo ešte nie je vypracovaná projektová dokumentácia ? 

Primátor - finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu ešte v tom čase neboli schválené 

v rozpočte, a bola schválená ďalšia úloha. 

Ing. Demko – táto štúdia nespĺňa moje predstavy, kde budú umiestnené deti počas realizácie 

prístavby, ako bude vyzerať dopravná situácia na ul. Družstevná ? 

PhDr. Bušaničová - pri spracovaní projektovej dokumentácie sa rieši aj parkovanie, prístupové 

cesty, dôležité je, aby boli vytvorené vhodnejšie priestory a kvalitnejšie prostredie pre deti. 

Po rozsiahlej diskusii medzi poslancami a hlavným kontrolórom dal primátor hlasovať o úlohe 

vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu materskej školy. 
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MsZ ukladá: 

Vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu materskej školy: 

T: 30.06.2016    Z: MsÚ 

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

Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,   

Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Úlohy z Uznesenia č. 221/2016 zo dňa 11.02.2016: 

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

OD Laborec so zníženou cenou 300 €/mesiac s termínom splnenia 31.05.2016 – termín trvá. 

 

-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 – úloha bola splnená. 

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

nedošla ani jedna ponuka. Keďže táto súťaž bola vyhlásená na základe záujmu občanov a nikto  

sa neprihlásil, komisia ruší túto súťaž. 

 

-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 – úloha bola splnená, bol vypracovaný Prehľad o príjmoch 

z reklamy za roky 2013 – 2015 a predpoklad na rok 2016. 

Ing. Demko – sú v tomto prehľade zahrnuté aj príjmy z reklám na stĺpoch verejného osvetlenia? 

Primátor – sú zahrnuté, na pracovnej porade zamestnancov MsÚ bola prijatá úloha 

zdokumentovať všetky reklamy v meste a v spolupráci MsP s Ing. Kmecovou, správcom 

majetku skontrolovať  zmluvy, ktoré súvisia s prenájmom. Boli prijaté opatrenia, resp. 

odoslané výzvy na zaplatenie alebo odstránenie reklamy, za ktoré sa neplatí..  

 

Prehľad o príjmoch z reklamy za roky 2013 – 2015 a predpoklad na rok 2016 MsZ zobralo na 

vedomie. 

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

financovanie...) – úloha bola splnená, plán, ktorý predložila komisia výstavby a ÚP odporúčam 

zosúladiť s PHSR, ktorý budeme v júni schvaľovať. 



- 6 - 

Ing. Demko požiadal o doplnenie k materiálu Investičné akcie na roky 2016-2018: 

 – výstavba miestnej komunikácii na ul. Krivošťanská od RD č. 339 smerom na vinicu 

(Krivošťanku),  

-oprava miestnej komunikácie na ul. Krivošťanská smerom k záhradkárskej osade a bývalému 

pionierskemu táboru   

 

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

zodpovedných za ich riešenie s termínom do 30.06.2016 – termín trvá. 

 

Úloha z Uznesenia č. 222/2016 zo dňa 14.03.2016: 

-Pripraviť podrobné informácie k projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu 

Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu “ - úloha nebola splnená, 

pretože v tomto čase s projektovou dokumentáciou pracujú projektanti. V čo najkratšom čase 

bude poslancom elektronicky doručená. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor :  

Pripomienka MUDr. Jurečkovej: 

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

osvetlenie je slabé – odpad bol odstránený, bude sa častejšie vyvážať, zvážiť, či má význam  

investovať z údržby do opravy chodníka a problémom slabého osvetlenia sa v budúcnosti 

budeme zaoberať. 

Pripomienka Ing. Demka: 

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

Členovia redakčnej rady sa budú snažiť, aby boli články aktuálne. 

Pripomienky p. Juhásovej: 

 – pred ubytovňou Chemik je vrak červeného auta – vrak už bol odstránený. 

-je možné vybaviť pre dôchodcov zľavu na stravu ? – je možné vybaviť príspevok na stravu, 

v minulosti sme to mali na  základe výšky dôchodku, ale to je záležitosť komisie, ktorá urobí 

prieskum, zistí počet dôchodcov a pod., aby sa táto položka mohla byť navrhnutá na schválenie 

do rozpočtu mesta na budúci rok.   

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č.  7: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2015   

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

Ing. Demko – akým spôsobom chce MsPS, resp. mesto dosiahnuť v roku 2020 60 % separácie, 

keďže to vyplýva zo zákona ako povinnosť. V porovnaní s rokom 2014 je v tejto správe 

uvedené nižšie percento ako v r. 2014. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že na web stránke MsPS sa venujú záležitosti 

separovania a od 01.07.2016 bude firma ENVI-PAK vyvíjať osvetovú činnosť k tejto 

problematike. 

P. Meňovčík poukázal na nedisciplinovanosť občanov mesta pri vynášaní odpadov, vyhadzujú 

rôzne druhy odpadov, ktoré nepatria do kontajnerov – uhynuté zvieratá a pod. 

P. Bočková – občania sú leniví a neuvedomelí separovať odpad. 

P. Šuľak taktiež potvrdil, že občania nie sú v tomto uvedomelí, všetci poslanci vo svojich 

obvodoch by mali informovať občanov ohľadom separovania. Poukázal na to, že sa vytvárajú 

aj čierne skládky. 

Ing. Demko kritizoval, že na kontajneroch sú malé otvory, ktoré bránia vyhadzovaniu väčších 

odpadkov, do dnešného dňa nie sú označené veľkokapacitné kontajnery, aj napriek tomu, že 

bola schválená úloha a bolo konštatované jej splnenie. Navrhol označiť všetky kontajnery 

v meste nálepkami aj s textom. Ďalej odporúča sústrediť na jedno miesto všetky zberné nádoby 

na odpad a určiť, na ktoré miesta by sa umiestnili zberné nádoby. Navrhol úlohu prijať 

opatrenia na zlepšenie, resp. zvýšenie separácie v meste Strážske. 

 

MsZ ukladá: 

Prijať opatrenia na zlepšenie (zvýšenie) separácie v meste Strážske. 

T: 31.05.2016     Z: MsPS 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správu za rok 2015 MsZ zobralo 

na vedomie.   

 

K bodu č. 8: Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2015   

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

 

Ing. Demko poukázal na to, že ak z podnikateľskej činnosti technických služieb bola vykázaná 
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strata 2005 €, tak takéto podnikanie je potrebné zrušiť. 

P. Kováčová, ekonómka MsPS informovala, že podľa zákona MsPS musel zúčtovať za minulý 

rok nepredvídané náklady a to daň za motorové vozidlá. V budúcom roku by už strata nemala 

byť.  

Pripomienky Ing. Demka: 

- vozidlá MsPS nie sú označené logom firmy. 

-nie je žiadna organizácia vstupu do areálu MsPS po pracovnej dobe počas dní pracovného 

pokoja. 

-počas pracovnej doby niektorí zamestnanci vyberajú z kontajnerov odpadky a nevenujú sa 

pracovnej činnosti. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – sú to zamestnanci na aktivačných prácach, za ktorých 

zodpovedajú koordinátori. Budú o tom upovedomení.  

Ing. Demko: 

- skoré odchody zamestnancov z práce, kontrolovať ich pohyb počas pracovnej doby. 

-nedôstojné správanie zamestnancov počas pohrebu, katastrofálne oblečení, opití, vyhádzať 

alkoholikov, ktorí sú za to ešte aj platení, nakúpiť rovnošaty. 

-v parku je cca 30 vyschnutých stromov, vyrezať ich, aby nedošlo k úrazu, urobiť obhliadku 

všetkých stromov v parku. 

-ak nie sú zamestnanci MsPS pod kontrolou, robia si čo chcú, sú vulgárni, sprostí, vyhodiť ich, 

lebo si nevážia prácu a nerobia tú robotu, ktorú by mali vykonávať, robia súkromné kšefty, 

klasická ukážka ako MsPS funguje, zlé svetlo na mesto, zlá organizácia práce. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór reagoval ma dlhé vystúpenie Ing. Demka. Upozornil, že 

extrémnym prekračovaním stanovenej dĺžky vystúpenia sa hrubo porušuje rokovací poriadok. 

V prípade takýchto pripomienok odporúča  písomne interpelovať zamestnancov, ktorí mu budú 

odpovedať už priamo na zasadnutí. 

 

Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2015 MsZ zobralo na vedomie.   

 

K bodu č. 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2016 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková informovala o zmenách oproti 

pôvodnému zneniu.    

PhDr. Bušaničová - finančná komisia nemala pripomienky k tomuto materiálu. 

P. Šuľak – komisia ŽP tento návrh prejednala aj s pripomienkami. Aj napriek schváleniu tohto 

VZN budú mať občania problém pri jeho dodržiavaní, pretože nechcú platiť za vyvezený 

drobný stavebný odpad. Kontrolu bude vykonávať MsP s dvoma poverenými pracovníkmi, je 
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nutné takýchto neplatičov pokutovať. 

P. Meňovčík – je potrebné informovať občanov prostredníctvom novín Naše mesto. 

P. Bočková konštatovala, že článok už bol v 1. čísle novín Naše mesto, je to aj na web stránke 

mesta, každý, kto si objedná kontajner, je informovaný. V roku 2013, 2014 bol v každom čísle 

novín článok, do každej domácnosti bol doručený leták, do každej bytovky bol vylepený plagát. 

Primátor informoval, že poplatok, ktorý občania zaplatia mestu, musí mesto zaplatiť za 

vyvezenie odpadu na skládku Pláne. Kto má na prestavbu bytu, mal by mať aj na poplatok za 

vyvezený drobný stavebný odpad. 

Ing. Demko – pri vydaní rozhodnutia by mal občan podpísať aj čestné prehlásenie, kde sa 

zaväzuje, že nebude vyvážať na čierne skládky. 

P. Bočková – v rozhodnutiach je to už uvedené. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 

odpadmi: 

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík  

 

K bodu č. 10: Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2015   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

PhDr. Bušaničová – navrhujem aby sa tento rozbor premenoval na správu alebo informáciu 

o správe bytov, pretože Domspráv je náš správca bytov. Tento materiál nie je rozbor, je to 

informácia ako sa nakladá s finančnými prostriedkami. Finančná komisia tento materiál 

zobrala na vedomie bez pripomienok. 

Ing. Demko - využívate pri vymáhaní pohľadávok aj exekúcie ? 

Ing. Horňák, riaditeľ Domspráv s. r. o. informoval o niektorých dlžníkoch, ktorých dlhy musia 

vymáhať formou exekúcií. 

 

MsZ zobralo na vedomie Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2015.   

 

O slovo požiadali obyvatelia ul. Za záhradami, ktoré im poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin 

Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová 
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P. I. Mišková vo svojom vystúpení požadovala rozšírenie sietí podzemných rozvodov vody, 

plynu, kanalizácie a rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Za záhradami, ktorá je 

najhoršou pozemnou komunikáciou v meste. Zároveň poďakovala za zriadenie verejného 

osvetlenia na ul. Za záhradami. P. Voroňáková taktiež potvrdila, že už 40 rokov pravidelne 

chodí na MsÚ žiadať o pripojenie kanalizácie, poukázala na to, že je veľmi ťažké v dnešnej 

dobe žiť bez kanalizácie, vody a plynu.  

Primátor informoval, že o tomto dlhodobom probléme vie. Dôvodom nezrealizovania 

kanalizácie je to, že táto ulica nebola majetkoprávne vysporiadaná a problém bol aj 

s neznámymi vlastníkmi. Zároveň informoval, že tieto pozemky bolo potrebné odkúpiť od SPF. 

Po dlhých jednaniach s notármi sú už tieto pozemky odkúpené od vlastníkov, aj od SPF. V tejto 

dobe nemá kto podpísať rozhodnutie, takže následne po podpísaní rozhodnutia je už možné 

zrealizovať odkanalizovanie tejto ulice. Mesto bude žiadať finančné prostriedky z envirofondu, 

alebo sa  to zrealizuje z vlastných zdrojov, predpokladám, že to bude zrealizované maximálne  

v 2. polroku budúceho roka.  

 

K bodu č. 11: Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2015 

  

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

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu za rok 

2015 – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, že Návrh záverečného účtu Mesta Strážske za rok 

2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16  

ods. 5 tohto zákona.  

V zmysle § 16 ods. 10 Zákona  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta 

Strážske za rok 2015 výrokom „ schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad “. 

MsZ zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu 

Záverečného účtu za rok 2015. 

Poslancom bol doručený List audítora ako súčasť auditu účtovnej závierky zostavenej 

účtovnou jednotkou Mesta Strážske za účtovné obdobie končiace 31.12.2015, v ktorom audítor 

konštatuje, že záverečný účet je  v súlade s ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. a Zákona  

č. 583/2004 Z. z. so záverom, že poskytuje pravdivý a obraz o majetkovej a finančnej situácii 

Mesta Strážske. 
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MsZ zobralo na vedomie List audítora Mesta Strážske. 

 

PhDr. Bušaničová - finančná komisia odporúča záverečný účet mesta schváliť.  

Plánovaný rozpočet na rok 2015 dodržalo a výsledok  rozpočtového hospodárenia je vo výške  

5652,91 €, zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 113 560,39 €.  Komisia takto 

usporiadaný zostatok finančných operácií odporúča odviesť do rezervného fondu mesta.                                                                           

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila informácie ohľadom návrhu 

záverečného účtu mesta Strážske. 

 

MsZ schvaľuje: 

-Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2015 bez výhrad. 

-Prebytok rozpočtu vo výške 5 652,91 €. 

-Usporiadanie prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

- vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov 

- rodinné prídavky ŠR     - 117,61 € 

- transfer od subjektov VS ( obce pre CVČ )  - 117,00 € 

- účelovo určené prostriedky bytov ( médiá U3 )          - 6 143,63 € 

- účelovo určené prostriedky bytov ( média 20 BJ )         - 5 734,12 € 

Spolu :                - 12 112,36 € 

-usporiadanie prebytku - z prebytku      5 652,91 € 

      - zo zostatku finančných operácií     6 459,45 € 

-Odvod zostatku finančných operácií vo výške  113 560,39 € do fondu rezerv. 

 

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

Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Ing. Lecáková - je potrebné vykonať s tým súvisiace účtovné  operácie a prijať úlohu na ich 

uskutočnenie. 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať záporný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 10 210,65 € na 

ťarchu účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 431 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

T: do 31.12.2016                                    Z: vedúca ekonomického oddelenia 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. 

Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

K bodu č. 12: Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v meste Strážske a o prijatých 

opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených pri kontroly 

  

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

 

PhDr. Bušaničová skonštatovala, že mesto postupuje   

Ing. Demko – prečo sa nevymáhal dlh v roku 2014. 

Primátor – mesto môže vymáhať dlh po dobu 6 rokov, ale NKÚ chce, aby sa začalo konať ešte 

v tom istom roku, aby sme naplnili rozpočet. 

  

Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v meste Strážske a o prijatých opatreniach na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontroly MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13: Správa o plnení cieľov – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Strážske 2008 – 2015  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že Mesto Strážske má 

v súčasnosti strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Strážske na roky 2008 – 2015, ktorý bol schválený Uznesením mestského zastupiteľstva v 

Strážskom č. 150/2007 zo dňa 13.12.2007. Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z. z. správu o plnení PHSR  majú obce 

povinne zaslať každoročne do 31. mája príslušnému VÚC. 

Do doby schválenia nového PHSR 20016-2022 predkladá túto správu o plnení cieľov PHSR 

2008-2015, tak ako máme povinnosť na základe zákona zaslať správu o plnení , ktorú prerokuje 

mestské zastupiteľstvo príslušnému Vyššiemu územnému celku. 

 

Mgr. Lacová – sú dopĺňané prvky na detskom ihrisku, kedy sa začne realizovať fitcentrum pre 

seniorov ? 

Ing. Zamborová – zmluva na fitcentrum pre seniorov ešte nebola doručená, bolo nám sľúbené, 

že čo v najbližšom čase bude mestu doručená.  

Primátor – prvky na detskom ihrisku sú z kvalitného materiálu, z fínskeho dreva, nechceme ich 

miešať, v rámci možností sa prvky na detskom ihrisku dopĺňajú. 
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MsZ zobralo na vedomie Správu o plnení cieľov – Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Strážske 2008 – 2015.  

  

K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole stavu finančných 

prostriedkov na bankových účtoch v rozpočtových organizáciách 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole stavu finančných prostriedkov na 

bankových účtoch v rozpočtových organizáciách MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

inventarizácie v ZŠ k 31.12.2015 

  

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

boli zistené niektoré nedostatky a to nevyhotovenie inventúrnych súpisov – porušenie zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (§ 8 ods. 4, § 30 ods. 2), inventarizačné zápisy neobsahujú 

náležitosti podľa § 30 ods. 3. zákona a názov „Príkazu č. 1 riaditeľa školy na vykonanie 

inventarizácie....“ nie je v súlade so zákonom.  

Ing. Demko – neviem si predstaviť, že riaditeľ ZŠ toto neuvádza. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór podrobne oboznámil s postupom pri vykonaní inventarizácie. 

      

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonania inventarizácie v ZŠ 

k 31.12.2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

inventarizácie v MŠ k 31.12.2015 

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonania inventarizácie v MŠ 

k 31.12.2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole úhrad od 

opatrovancov 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 
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Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole úhrad od opatrovancov Msz zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania 

a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2015 

 

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

PhDr. Bušaničová – každý klub, ktorý dostane dotáciu by mal vedieť, na aký účel použije 

dotáciu, čo je to  oprávnený a neoprávnený výdavok, nemôže predložiť doklad, ktorý je 

neoprávnený. Sú to školácke chyby. 

Primátor - mesto prijalo úlohu oboznámiť všetky športové kluby so správou hlavného 

kontrolóra mesta Strážske o kontrole dotácií mesta a pri oboznamovaní klubov bude 

vyhotovený písomný záznam, aby bol dôkaz, že kluby boli oboznámené. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania a použitia vybraných dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 19: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

14.03.2016 

Žiadosť spoločnosti CPP Zemplín, s. r. o. Strážske o vydanie integrovaného povolenia pre 

prevádzku „Energetické zhodnotenie biomasy vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla 

a elektrickej energie“ a začatí konania SIŽP Košice v tejto veci.  

Komisia odoporučila zvolať pracovné stretnutie členov komisie a zástupcov projektantov 

a investorov, ešte pred ústnym pojednávaním, ktoré zvolala SIŽP Košice, s cieľom 

vydiskutovania otázok a pripomienok členov komisie a mesta k predloženému projektu. 

30.03.2016 

Prebehlo pracovné stretnutie, ktoré bolo zvolané na základe doporučenia komisie životného 

prostredia po dohode so zástupcami žiadateľa. Cieľom tohto stretnutia bolo vydiskutovanie 

otázok a pripomienok členov komisie a mesta k predloženému projektu, ktoré vyplynuli 

z diskusie komisie, konanej dňa 14.3.2016. 

26.04.2016  

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je 

vypracované v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o odpadoch.  
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Komisia odporučila predložený návrh VZN schváliť. 

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

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

Komisia nemala zasadnutie, poďakovanie MBO Strážske za vynikajúce výsledky na bežeckých 

pretekoch a za  výbornú reprezentáciu mesta Strážske. 

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi  

 

Komisia sa zaoberala prípravou a návrhmi aktivít pre PHSR.  

 

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

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

05.04.2016 

Komisia prerokovala  plnenie PHSR mesta Strážske na obdobie na rok 2008-2015 a zaoberala 

sa prípravou nového PHSR. Členom komisie bola predložená analýza problémov, ktoré 

vyplynuli z realizovaného prieskumu.  Dotazník mal 43 otázok zameraných na mapovanie 

problémov v meste, ktoré najviac  trápia občanov mesta Strážske.   

Komisia navrhuje zapracovať do návrhu PHSR na nové programové obdobie aj ďalšie aktivity 

uvedené v zápise finančnej komisie. 

Žiadosť  p. Anny Kočerhovej Pavla Horova 670, Strážske o odkúpenie pozemku na parcele 

1155/7 ul. Mierová  pod predajným stánkom - komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. 

 

Žiadosť  p. Štefana Ivana, Vihorlatská 623, Strážske o odkúpenie pozemku na parcele 1155/7 

ul. Mierová  pod predajným stánkom - Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. 

 

Žiadosť p. Mareka Barláša, Pri parku 29, Strážske o majetko-právne vysporiadanie časti 

pozemku. Z predloženej žiadosti nie zrejmé, o aké vysporiadanie majetku ma žiadateľ záujem. 

Mesto Strážske má s p. Marekom Barlášom uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemku na 

parcele 106/4 o výmere 80 m².  

Komisia odporúča  skontrolovať využívanie pozemku podľa platnej nájomnej zmluvy 

z dôvodu, aby nedošlo k nejakej výstavbe  na tomto pozemku. 
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Žiadosť p. Martina Hajdučka Strážske o odstránenie havarijného stavu strechy na objekte 

Reštaurácia Aztéka. 

Komisia sa oboznámila so žiadosťou o riešenie havarijného stavu strechy na reštaurácií Aztéka.  

Komisii je známy tento stav, nakoľko sa zúčastňuje a organizujeme v tejto reštaurácii mnohé 

akcie. Členovia komisie taktiež poukázali na nepriaznivý stav majetku vo vlastníctve mesta 

a preto navrhujú, aby postupne mesto vyčlenilo finančné prostriedky na opravu aj iných 

objektov, ako je kryt CO, kde má obchodné priestory MilkAgro. 

Komisia doporučuje riešiť tento problém rekonštrukciou strechy zo zdrojov rezervného fondu 

čo najskôr, aby nedošlo ešte k väčšiemu znehodnoteniu majetku mesta i podnikateľa.  

 

Žiadosť  p. Erika Ciganoca,  Mierová 630, Strážske  o úpravu príjazdovej cesty k Deci-ručnej 

umývarke. Prístupová cesta k umývarke je vo veľmi zlom stave a sťažuje podnikateľské 

aktivity majiteľovi. Komisia  doporučuje riešiť tento problém údržbou mestských komunikácií. 

29.04.2016 

Komisia prerokovala Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2015 a  odporúča Záverečný účet 

mesta za rok 2015 schváliť. 

Doručená cenová ponuka  spoločnosti KOOR s. r. o  pre  dodávku garantovanej energetickej 

služby v objekte Základnej školy v Strážskom. ZŠ dostáva na teplo 61 000 €. 

Komisia berie na vedomie informáciu. Doporučuje spracovanie analýzy a posúdenia 

výhodnosti či nevýhodnosti ponuky  a vyjadrenie riaditeľa Základnej školy Mierová 1, 

Strážske, ktorý bude pozvaný na prejednanie tejto záležitosti. 

Žiadosť ZUŠ Strážske o finančnú a materiálnu pomoc pri príležitosti okrúhleho jubilea   

40 rokov samostatnej ZUŠ. Nakoľko v žiadosti nie je konkrétne uvedené, čo  ZUŠ požaduje, 

touto žiadosťou sa budeme zaoberať po doplnení požiadavky. Komisia doporučuje dopracovať 

požiadavku o konkrétnu sumu a aktivity.  

 

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

 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu – informovala Mgr. Lacová 

 

Návrh na prerozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie takto: 

 

Pravoslávna cirkev Strážske                          -  800 €      / žiadali 2 000 €/ 

Gréckokatolícka cirkev Strážske                -  1 000 €      /žiadali  2 000 €/ 

Rímskokatolícka cirkev Strážske                -  1 100 €     /žiadali  3 000 €/ 

OV SZCH /chovatelia/                                   -  300 €     /žiadali     300 €/ 
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OV SZPB                                                        - 100 €     /žiadali     100 €/ 

Naša voľba o. z.                                              - 300 €     /žiadali     400 €/ 

 

PhDr. Bušaničová – mal by sa zmeniť systém prideľovania dotácií, nemalo by byť pravidlo, 

aby každý rok mesto poskytovalo  dotácie, v iných mestách to tak nie je. Navrhujem do 

budúcnosti poskytovať dotácie len pri výnimočných výročiach, akciách alebo na konkrétny 

projekt. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a VZN o poskytovaní dotácií  môže byť dotácia poskytnutá 

predovšetkým na  činnosť, nemala by smerovať do majetku a pokiaľ áno, tak len výnimočne.  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia – do zmluvy o poskytnutí dotácie je potrebné 

zapracovať účel použitia.   

Primátor -venovať sa tejto záležitosti na komisiách a urobiť záver do budúcnosti. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre spoločenské organizácie : 

Pravoslávna cirkev Strážske                                 800 €       

Gréckokatolícka cirkev Strážske                       1 000 €       

           Rímskokatolícka cirkev Strážske                      1 100 €      

           OV SZCH                                         300 €      

OV SZPB                                                            100 €      

Naša voľba o. z.                                                 300 €  

    

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

Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Kritika na chýbajúce vybavenie šatní v novo zrekonštruovanej mestskej kultúrnej sále /kino/, 

zlé ozvučenie sály, taktiež aj osvetlenie.  

  

20. Stražčanský jarmok 27.-28.5.2016, jedná sa o jubilejný ročník, na ktorom vystúpi  

množstvo domácich ale aj cudzích telies. 

PhDr. Jurečková, referent kultúry podrobne informovala o pripravovanom programe na 

jarmok. Časový harmonogram a program jednotlivých vystúpení bude zverejnený na web 

stránke mesta, na plagátoch v meste a oznamom v mestskom rozhlase.  

P. Meňovčík – v programe chýba  program pre mladšie generácie, všetko je v ľudovom duchu, 

na budúci jarmok uvažovať o niečom modernejšom. 

Ďalej informovala o programe delegácií, ktoré zatiaľ nepotvrdili účasť na jarmoku. Došla 

pozvánka na pracovnú cestu do Bulharska na deň 09.06.2016 pre 4 osoby. 

Objednávanie tribúny na jarmok  predstavuje z mestského rozpočtu ročne cca 2000 €. Za 
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posledné roky je to veľmi vysoká cena za objednanie tribúny, mohli sme už dávnejšie kúpiť 

vlastnú, ktorá by už na seba zarábala. 

Primátor – čaká sa na výzvu z eurofondov, predpokladá sa, že o rok by sa mala realizovať 

rekonštrukcia námestia, kde bude stála tribúna, alebo ak výzva nebude, je možné urobiť najprv 

len tribúnu.  

Pripomienka padla aj k tribúne  z MsPS, ktorú by bolo potrebné opraviť a natrieť, aby sme ju 

mohli naďalej využívať pri menších mestských podujatiach a akciách. 

 

Zápis z komisie kultúry, školstva, mládeže a športu je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 

mesta. 

 

Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová 

 

PaedDr. Dzurillová oboznámila, akým spôsobom sa tvoria články do novín Naše mesto, taktiež 

uviedla dôvody, prečo sú niektoré články neaktuálne v novinách. P. Grmolcová doplnila jej 

informácie. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Ing. Zamborová oboznámila komisiu s postupom a zoznamom programov na získanie 

finančných prostriedkov z eurofondov z programov na roky 2016-2020. 

 

-nedostatočné odvádzanie vody a vypratanie priekopy na ul. Gaštanovej na podnet poslankyne 

M. Juhásovej 

Komisia doporučuje zvolať jednanie s vlastníkmi rodinných domov na ul. Gaštanovej 

susediacich s pozemkom p.č.566, kde vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR, 

a v spolupráci s komisiou ochrany verejného poriadku. 

 

Žiadosť p. Mareka Barláša a manž. o odkúpenie časti pozemku na p.č.106/4 ul. Pri parku 

o výmere cca 160 m² podľa schválených zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Strážske. 

Komisia odporúča jednať s právnikom ohľadom odkúpenia pozemku, na predmetný pozemok 

je uzatvorená nájomná zmluva č.329/13. 

 

Žiadosť p. Štefana Ivana o odkúpenie časti pozemku na p.č.1155/7 pod predajným stánkom ul. 

Mierová podľa schválených zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Strážske. 

Žiadosť p. Anny Kočerhovej o odkúpenie časti pozemku na p.č.1155/7 pod predajným stánkom 

ul. Mierová podľa schválených zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Strážske. 

Komisia doporučuje vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemkov odsúhlasený 
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zamestnancami mesta a uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom týchto pozemkov podľa 

geometrického plánu. 

 

Žiadosť občanov na ul. Okružnej na zmenu funkčného využitia v ÚPN mesta Strážske – 

vynechať plochu obytnej územia so zástavbou viacpodlažných obytných domov z plochy p. č. 

405/1 na ul. Okružnej. 

Komisia doporučuje do návrhu zmien a doplnkov ÚPN, resp. aktualizácii ÚPN zmeniť funkčné 

využitie pozemku na zeleň. 

 

Žiadosť p. Erika Ciganoca o úpravu miestnej komunikácie pred požiarnou zbrojnicou a opravu 

zatekajúcej strechy na objekte požiarnej zbrojnice. 

Komisia doporučuje opravu strechy riešiť zatiaľ lokálne podľa finančných možnosti, resp. cez 

výzvu z fondov EÚ, dotácii SR v spolupráci cez Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Bratislave na opravu požiarnej zbrojnice ako celok. Na opravu miestnej komunikácie je 

potrebné pripraviť cenovú ponuku a práce uskutočniť na náklady aj prípadne za spoluúčasti 

nájomcov požiarnej zbrojnice, resp. cez Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Bratislave. 

 

Žiadosť Mgr. Miškovej o rozšírenie sietí podzemných rozvodov vody, plynu,  kanalizácie 

a rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Za záhradami – komisia doporučuje zahrnúť tieto 

práce do plánu investičných akcií na roku 2016, aby boli zabezpečené základné požiadavky 

pre občanov tejto ulice, je potrebné vypracovať PD, projekt „Rozšírenie stokovej siete – III. 

Etapa“ - zatiaľ nebol schválený 

Žiadosť Ing. Demka o doplnenie k materiálu Investičné akcie na roky 2016-2015: 

 – výstavba miestnej komunikácii ul. Krivošťanka v od RD č.339 smerom na vinicu 

(Krivošťanku), komisia doporučuje zahrnúť tieto práce do plánu investičných akcií na rok 

2016, je potrebné vypracovať PD 

- oprava miestnej komunikácie na ul. Krivošťanskej smerom k záhradkárskej osade a 

bývalému pionierskemu táboru  - komisia doporučuje zahrnúť tieto práce do plánu 

investičných akcií na rok 2016, je potrebné vypracovať kalkuláciu na opravu tejto 

komunikácie 

 

Žiadosť Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice  o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bezodplatne na pozemku registra  E 

KN parc. číslo 1697/2, ostatné plochy, katastrálne územie Strážske, z dôvodu zriadenia 

podzemného elektrického vedenia – úprava VN prípojky pre existujúcu trafostanicu TS0454 
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– 0012 Strážske na ul. Agátovej ( elektro – energetické zariadenia a jeho príslušenstvo ), 

podľa priloženej grafickej dokumentácie. 

 

MsZ schvaľuje: 

Na základe predloženej žiadosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 

Košice uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bezodplatne na 

pozemku registra  E KN parc. číslo 1697/2, ostatné plochy, katastrálne územie Strážske, 

z dôvodu zriadenia podzemného elektrického vedenia – úprava VN prípojky pre existujúcu 

trafostanicu TS0454 – 0012 Strážske na ul. Agátovej ( elektro – energetické zariadenia a jeho 

príslušenstvo ), podľa priloženej grafickej dokumentácie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Ing. Kmecová 

 

Ing. Mária Tatarková, 094 09 Sedliská 255 žiada o prenájom nebytového priestoru  od 

01.03.2016 miestnosť č. 11 o výmere 24 m2  v OD Laborec na poschodí. Dôvodom je to, že 

dochádza k zmene povereného obchodného zástupcu Prvej stavebnej sporiteľne /PSS/ a. s. 

v Strážskom - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru pre Ing. Máriu Tatarkovú. 

 

Ing. Marek Darida, Bernolákova 1017, 093 01 Vranov nad Topľou o prenájom nebytového 

priestoru miestnosť č. 11 o výmere 24 m2 v OD Laborec na poschodí  za účelom prevádzkovania 

PSS, a. s. od 01.04.2016 v zmysle VZN č. 13. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru č. 11 o  výmere 24 m2 v OD Laborec na poschodí  pre Ing. Máriu 

Tatarkovú, 094 09 Sedliská 225 za účelom prevádzkovania PSS, a. s. od 01.03.2016 v zmysle VZN 

č. 13: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru miestnosť č. 11 o výmere 24 m2 v OD Laborec na poschodí  pre 
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Ing. Mareka Daridu, Bernolákova 1017, 093 01 Vranov nad Topľou za účelom prevádzkovania 

PSS, a. s. od 01.04.2016 v zmysle VZN č. 13: 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Žiadosť p. Martiny Demčákovej, Staré 224 o prenájom nebytového priestoru o výmere 57,09 m² 

v OD Laborec na prízemí za účelom prevádzkovania kvetinárstva. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru o výmere 57,09 m² v OD Laborec na prízemí pre p. Martinu 

Demčákovú, Staré 224 za účelom prevádzkovania kvetinárstva od 04.05.2016 v zmysle VZN  

č. 13: 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Je potrebné schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom bufetu a priestorov  

v objekte Kolkáreň. Zároveň je potrebné hlasovať za úlohu vyhlásiť túto  obchodnú verejnú 

súťaž. 

MsZ schvaľuje: 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nasledovnej časti nehnuteľnosti:  

Bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne, v Strážskom, súpisné číslo 255, nachádzajúcej 

sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej na LV č. 1236,  

vedenej Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, 

katastrálne územie Strážske.    

Na prenájom je určený: 

Bufet podlahová plocha ......   107,56 m2 

Letná terasa o výmere .........     97,78 m2 

Sklad .....................................   11,81 m2 

Sklad .....................................     4,86 m2 

Šatňa .....................................     4,18 m2 

Kuchynka .............................     6,85 m2 

Soc. zariadenie ....................      9,44 m2 

Chodba .................................     4,16 m2 
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Vchod z vonku .....................     8,81 m2 

1. Nehnuteľnosť je možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti. 

Predmetom nájmu nebude pozemok, na ktorom je postavená nehnuteľnosť. 

2. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom.  

3. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným uchádzačom na dobu určitú do 31.08.2016.  

4. Cena za nájom je určená podľa platného a účinného VZN vo výške minimálne  

250,-  €/mesačne. Nájomné sa bude platiť mesačne vopred na účet Mesta Strážske. V cene za 

prenájom nie sú zahrnuté platby za energie a média (plyn, teplo, voda a pod.). 

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

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

Lehota na doručenie  návrhu je lehotou hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, 

adresu a oznam „Prenájom bufetu v objekte Kolkárne – neotvárať“. Došlé návrhy budú 

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

6. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 00.00.2016 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.  

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

8. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži:  

K návrhu uchádzač priloží: 

- aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri mesiace, 

- potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že uchádzač nemá daňový nedoplatok, 

- potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni, 

- čestné vyhlásenie uchádzača, že sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,  

- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže 

- čestné prehlásenie uchádzača, že na neho nebol vyhlásený konkurz, resp. neprebieha 

reštrukturalizačné konanie, 

- čestné prehlásenie, že žiadateľ fyzická osoba a štatutárni zástupcovia právnickej osoby nemajú 

voči mestu  Strážske žiadne nedoplatky  

Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz alebo prebieha voči ním 

reštrukturalizačné konanie alebo ktorí majú podlžnosti, resp. nedoplatky voči Daňovému 

úradu, Sociálnej poisťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie. Zo súťaže bude vylúčená aj 

firma, ktorej štatutárni zástupcovia a spoločníci obchodných spoločností majú podlžnosti, resp. 

nedoplatky voči mestu Strážske. 

9. Návrh je možné zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 

súťaže. Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po lehote určenej 

v podmienkach súťaže. 

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

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



- 23 - 

00.00.2016 do 14,00 hod. 

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

všetky predložené návrhy. 

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

súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená verejná obchodná 

súťaž. 

14. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie 

MsZ Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je podmienené schválením prenájmu 

nehnuteľnosti MsZ Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie mestského 

zastupiteľstva a vyzve žiadateľa, ktorému bol schválený prenájom nehnuteľnosti k podpísaniu 

nájomnej zmluvy.    

15. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 pracovných dní po podpísaní príslušného 

uznesenia mesta, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a uchádzačom písomne oznámi výsledok 

obchodnej verejnej súťaže.  

16. Návrh Zmluvy  o nájme nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na  sekretariáte primátora mesta 

v úradných hodinách. Čas nahliadnutia do nájomnej zmluvy je potrebné dohodnúť vopred. 

17. Ak uchádzač odstúpi od prenájmu nehnuteľnosti, alebo ak v lehote 7 pracovných dní od 

oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na túto 

nehnuteľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenajme ďalšiemu uchádzačovi v poradí určenom 

komisiou. 

18. Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť nehnuteľnosť - 

objekt Kolkárne do 00.00.2016 do 12.00 hod.  

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

s ich poskytovateľmi. 

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

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

MsZ ukladá:  

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne (bufet 

a súvisiace priestory), ktoré sú umiestnené v objekte Kolkárne v Strážskom, súpisné číslo 255, 

nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej 

na LV č. 1236,  vedenej Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, 

obec Strážske, katastrálne územie Strážske. Doba prenájmu je do 31.08.2016.  

T: 05.05.2016       Z: MsÚ 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

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

 

Bytová komisia – informovala Bc. Hudáková 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženia nájomných zmlúv - Obytný dom U-3: 

MENO A PRIEZVISKO     ČÍSLO BYTU     NA DOBU do 

Angela Semancová               U-3/A/4              31.12.2016 

Erik Dančišin                        U-3/A/5              30.06.2016 

Anna Pilniková                      U-3/B/4              31.12.2016  

 

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

Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. 

Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

Pridelenie nízkoštandardných nájomných bytov- ul. Laborecká 280/29 a 281/27: 

MENO A PRIEZVISKO         ČÍSLO BYTU                  NA DOBU do 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Žiadosť o splátkový kalendár a predĺženie nájomnej zmluvy – Pavol Mikolaj. 

Pavol Mikolaj a Silvia Mikolajová žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva im 

bola naposledy predĺžená do 31.12.2014. Vzhľadom na vtedajší dlh vo výške 1 785,09 € im už 

nájomná zmluva predĺžená nebola. Podľa informácii od správcu bytov – Domspráv, s. r. o. 

nedoplatok na nájomnom k 29.02.2016 predstavoval výšku 2 980,09 €. 

Komisia neodporúča predĺženie nájomnej zmluvy a taktiež ani uzatvorenie splátkového 

kalendára, a to z dôvodu, nakoľko podľa informácií od správcu bytov – Domspráv, s. r. o., 

           Lucia Tolvajová A-6                31.12.2016 

           Štefan Hrnčiar, st. B-6                31.12.2016 
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nájomníci bytu nespolupracujú a nedoplatok neuhrádzajú. 

Správca bytov Domspráv, s. r. o. zaslal aj vyjadrenie – právne stanovisko k danej problematike, 

ktoré je prílohou k zápisnici bytovej komisie. 

Mgr. Lacová informovala, keďže sa p. Mikolajová nemohla zúčastniť zasadnutia MsZ, 

požiadala ju, aby prečítala na zasadnutí MsZ list poslancom, v ktorom informuje, akým 

spôsobom splácajú dlhy a žiada o schválenie splátkového kalendára a predĺženie nájomnej 

zmluvy. 

O tejto záležitosti prebehla medzi poslancami diskusia s tým, že ak je tento problém riešený už 

cez exekútora a bola odoslaná aj žaloba, nie je v kompetencii mesta do tohto procesu 

zasahovať, nie je možné prerušiť tento proces. Je to záležitosť Domsprávu s. r. o.,  

p. Mikolajová by mala komunikovať s ním. 

Primátor – na každom zasadnutí MsZ je potrebné sa touto záležitosťou zaoberať. 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a vyraďovacia komisia nemala zasadnutie. 

 

 

K bodu č. 20, 21: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Meňovčík – voľne pohybujúce sa psy po parku, po meste, hlavne na ul. Laborecká. 

-riešiť hlavnú križovatku, katastrofálny stav, keď je ráno špička.  

Primátor - keďže táto cesta nie je majetkom mesta, je to štátna cesta I. triedy, mesto nemôže 

zasahovať do tejto komunikácie. Každý mesiac sa snažím rokovať ohľadom kruhového 

objazdu, dožadujem sa stretnutí, ale je to náročné, je to o politickom rozhodnutí. Naďalej 

budeme v tom pokračovať, až kým sa to nezrealizuje. 

Mgr. Tejgi potvrdil, že ohľadom tejto záležitosti spolupracuje s primátorom a primátor už 

urobil maximum preto, aby sa zrealizoval kruhový objazd. 

Ing. Demko -  prediskutovať so štátnou políciou a dobrovoľníkmi, ktorí by tam boli ochotní 

zastavovať premávku, aby deti mohli ráno v bezpečí prechádzať.  

Mgr. Tejgi informoval, že dňa 07.05.2016 sa na futbalovom štadióne uskutoční 25. ročník 

Zemplínskeho pohára, na ktorý všetkých prítomných pozval. Mesto Strážske bolo vybrané ako 

mesto s najlepšími podmienkami na uskutočnenie tejto súťaže. 

PhDr. Bušaničová informovala, že sa ich zariadeniu podarilo zrealizovať presťahovanie  

6 klientov do 2 bytov do bytového domu Chemik. Poďakovala MsPS za pomoc pri 

presťahovaní a za ústretovosť. Ďalej informovala, že sa začalo pracovať na komunitnom pláne, 

na web stránke bude zverejnený dotazník ohľadom prieskumu sociálnych služieb, komunitný 
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plán by mal byť vypracovaný do augusta tohto roku. 

-aký je stav ohľadom minioceliarne a nových prevádzok. 

Primátor – minioceliareň nič nové sa neudialo, je to v konkurze. Nové prevádzky biorafinéria, 

chlorová chémia – pripravujú sa na realizáciu. 

PaedDr. Dzurillová- uvažuje sa s otvorením kúpaliska skôr ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – kúpalisko by malo byť otvorené 17.06.2016.  

-na prístupovej ceste k ZŠ je diera, cesta je v dezolátnom stave, je možné ju zaasfaltovať ? 

Primátor – bude to možné z údržby. 

Ing. Demko – požiadať SPF o odkúpenie parcely, kde sa nachádza lesík pri objekte Lemon 

Market, pretože komisia ŽP ho chce zachovať. 

Primátor – v minulosti sme už žiadali, ale SPF nám nevyhoveli. 

Ing. Demko mal pripomienky k procesu verejného obstarávania pri oprave strešnej krytiny na 

objekte bufet FŠ, dvojúčelové zariadenie Agromilk. Tvrdil, že zmluvy neboli zverejnené, mal 

pripomienky k vysokej cene, prečo robí mesto zákazky za vyššiu cenu, či sa dodržuje postup 

pri výberovom konaní. 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP informoval, že podľa zákona o verejnom obstarávaní do  

5 000 € nie je potrebné robiť ani prieskum, na základe objednávky sa vystaví faktúra, na 

podlimitné zákazky nie je potrebné verejné obstarávanie. 

Ing. Demko – zmluvy, ktoré sú zverejnené sú neúplné, nie sú prílohy, kalkulácie, sú bez 

podpisu. 

p. Kičinka, správca siete – podľa infozákona spĺňa mesto všetky požiadavky, ktoré má spĺňať, 

zverejnené zmluvy nemusia byť podpísané. 

Ing. Demko- kto sa z poslancov zúčastnil na výberovom konaní na podlimitné zákazky za 

posledný rok, tak ako by to malo byť podľa Vnútorného predpisu č. 7/2005 ?  

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP – zúčastňovať sa môže len spôsobilá osoba, nemusí byť 

nikto z poslancov. 

Ing. Demko tvrdil, že podľa Vnútorného predpisu č. 7/2005 musí byť na výberovom konaní 

komisia z 5 členov, 1 poslanec,  predsedom komisie musí byť poslanec. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór - týka sa to obchodnej verejnej súťaže a nie verejného 

obstarávania.  

PhDr. Bušaničová vyslovila veľkú nespokojnosť s neprimeranou nezdvorilou komunikáciou 

Ing. Demka s poslancami, mala výhrady k netaktnému spôsobu jeho komunikovania 

s poslancami aj so zamestnancami MsÚ. Podotkla, že niektorí poslanci sú tu už niekoľko 

volebných období, preto sa problematike rozumejú, 22 rokov sa ona venuje verejnému 

obstarávaniu. 

Primátor – nedodržuje sa rokovací poriadok, zasadnutie MsZ by nemalo byť diskusný klub 

o odbornej veci, mali by sa zhodnotiť a schvaľovať veci, ktoré sa udejú od posledného 

zasadnutia MsZ. Každý poslanec môže ísť za zamestnancom všetko si vyžiadať, problém si 

vydiskutovať ešte pred zasadnutím MsZ. Nie je prípustné, aby si poslanec pomýlil obchodnú 
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verejnú súťaž s verejným obstarávaním. 

 

Ing. Demko navrhol úlohu pre hlavného kontrolóra preveriť obstarávanie opravy strešnej 

krytiny na objektoch bufet FŠ a dvojúčelové zariadenie Agromilk z pohľadu ceny, výberového 

konania a dodržiavania Vnútorného predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta. 

Hlasovanie za úlohu preveriť obstarávanie opravy strešnej krytiny na objektoch bufet FŠ 

a dvojúčelové zariadenie Agromilk z pohľadu ceny, výberového konania a dodržiavania 

Vnútorného predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

 

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

Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: PaedDr. Jana 

Dzurillová, Jozef Meňovčík, Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Hlasovaním poslancov táto úloha nebola schválená. 

 

Ing. Demko – je možné parkovanie pred obytnými domami, tak ako je to v iných mestách, vraj 

bolo našim  občanom povedané, že to nie je možné. 

P. Roman, náčelník MsP – je možné si prenajať parkovacie miesto za poplatok. 

-prečo príslušník MsP hliadkuje sám po meste. 

P. Roman, náčelník MsP - podľa zákona nemusia hliadkovať po dvoch, podľa potreby, ak dám 

pokyn pre jedného hliadkuje jeden.   

 

Ing. Demko informoval o uskutočnení stretnutia občanov v jeho poslaneckom 

obvode Krivošťany, ktorí mali tieto požiadavky: 

-kedy bude osvetlená ul. Krivošťanská smerom na záhradkársku osadu 

- je potrebné opraviť cestu k záhradkárskej osade 

-dokončiť asfaltovú cestu v smere na Krivošťanku 

-odvodniť priestor pri rodinných domoch v smere na Michalovce ( za Baffone vpravo ) 

-osvetlenie ulice od kostola hore je nedostatočné, poruchové 

-nefunguje mestský rozhlas, viac ho je počuť z mesta 

-vyčistiť potôčik dole ulicou, je zanesený, opraviť poškodené kamenné koryto 

-ul. Laborecká je často neosvetlená, je tam porucha ? 

-Škola: - detské ihrisko samé blato, vyplanírovať, zatrávniť 

 - okapové rúry zvedené priamo pod základ budovy, odviesť vodu na cestu 

- chýbajú žalúzie a oknách, staré stoly, chýbajú sľúbené taniere a riad v kuchynke 

- priestor nespôsobilý na využitie, napr. krstiny, kar, oslava, stretnutia 

- parkovisko je treba vyasfaltovať 

- dobudovať zábradlie pri schodisku na vstupe 
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- pri kontajneri na separovaný zber pri Baffone je stále neporiadok, premiestniť na druhú stranu 

cesty od rodinných domov 

- autobusová zastávka smer Michalovce bráni výhľadu pri výjazde áut z bočnej cesty od 

vodohospodárov, nebezpečie nehody 

 

Ing. Demko navrhol schváliť úlohu požiadať SPF o odkúpenie parcely, kde sa nachádza lesík. 

Primátor – máme smerný ÚPN mesta, kde je určitá vec schválená, neviem, čo sa tým porieši. 

Ak sa chceme starať o zeleň, tak to urobme iným spôsobom, nedávno som priniesol 400 

stromčekov. Vybudovaním objektu LEMON MARKET vyzerá už inak vstup do mesta 

Strážske.  

P. Meňovčík pobúrene reagoval na to, že parčík, či lesík nikdy nebol parčíkom, už toho parčíka 

bolo dosť, nikto sa tam nikdy nehral, venčia sa tam psy, mačky, vyvezené veľké množstvo 

odpadu, neslúži účelu. 

PhDr. Bušaničová - nikto z poslancov nechce ničiť zeleň v meste. Ak je niečo už schválené, čo 

je v súlade s ÚPN mesta, nemôžeme schvaľovať niečo, čo bude proti ÚPN mesta. Ak bude 

ďalšia zmena ÚPN a nič sa nezmení,  tak tam môžeme dať zelenú plochu, teraz je tam 

priemyselná zóna. 

 

Hlasovanie za úlohu požiadať SPF o odkúpenie parcely, kde sa nachádza lesík: 

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

Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Martin Tejgi, 

Neprítomní: Danka Baánová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

Hlasovaním poslancov táto úloha nebola schválená. 

 

Primátor informoval, že Ing. Demko dal podnet na prokuratúru o prešetrenie zákonnosti 

postupov, že má podozrenie na porušenie zákona pri schvaľovaní zmien a doplnkov č. 3 ÚPN 

mesta Strážske. 

Ing. Demko informoval, že už dostal odpoveď z prokuratúry, v ktorej prokurátorka konštatuje, 

že mesto má nedostatky pri zabezpečovaní materiálov na zasadnutie MsZ, ale nemajú vplyv na 

platnosť prijatých uznesení, či nariadení MsZ, taktiež prokuratúra nezistila nedostatky, ktoré 

by mali spochybniť platnosť prijatého VZN. Spis obsahuje stanovisko z Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja k zadaniu, podľa ktorého sa pri  zmenách  a doplnkoch  

postupuje podľa pôvodného zadania a nové sa nespracúva. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – na zasadnutí MsZ pri schvaľovaní ÚPN mesta sme už takéto 

stanovisko k zadaniu mali k dispozícii, ak by si komunikoval, nemusel si podávať podnet na 

prokuratúru. Všetky materiály boli zverejnené na web stránke mesta, tak ako si ty zadal v úlohe, 

len výkresová dokumentácia pre obsiahlosť nebola zverejnená a doručená poslancom.  
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PhDr. Bušaničová – nemusel si dávať podnet na prokuratúru, mal si najprv konzultovať. 

Primátor – sme samospráva, aj keby sme niečo porušili je v záujme mesta to odstrániť,  

rešpektujme to, čo schválime. 

 

Primátor v mene mesta a poslancov MsZ zablahoželal p. Kováčovej, ekonómke MsPS k jej 

jubileu, poďakoval za jej prácu, poprial jej do ďalšieho života zdravie, šťastie, úspechy a veľa 

dobrých nápadov pri svojej práci v prospech mesta.  

 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 2 3 / 2 0 1 6 

 

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

o 19,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: PhDr. Liduška Bušaničová  PaedDr. Jana Dzurillová 


