
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 07. júla 2016 

 

 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

   

 

Návrhová komisia: Mgr. Martin Tejgi, Michal Knap, Ing. Stanislav Demko   

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi

 Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

  

Overovatelia:  Mgr. Martin Tejgi, Michal Knap 

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi

 Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

 

 

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 a ostatných prítomných.  

 

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 – Zmena rozpočtu č. 1/2016 pre MsPS mesta Strážske 

7.    Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtových opatrením č. 1/2016  

8.    Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2016 

9.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2016  

10.  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 - 2019 

11.  Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2015 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkových pokladničných  

       operácií na MsPS  

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania základnej finančnej  

       kontroly na MsÚ 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2015 

15.  Informácie zo zasadnutí komisií 

16.  Interpelácie poslancov 

17.  Diskusia - Rôzne 

18.  Záver                                                                       

 

Hlasovanie:  

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

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

                                                               

K bodu č. 4:Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor: 

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

-Zopakovať obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 113,57 m2  
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v OD Laborec so zníženou cenou 300 €/mesiac – úloha bola splnená. 

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

nebola doručená ani jedna ponuka. Komisia odporúča zopakovať obchodnú verejnú súťaž, ale 

vzhľadom k tomu, že o tieto priestory prejavila vážny záujem firma TAURIS Cassovia,  

s. r. o. za účelom zriadenia prevádzky mäsa a mäsových výrobkov, komisia im odporúča tieto 

priestory prenajať. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval, že TAURIS Cassovia s. r o. 

sa z prevádzkových príčin nemohli zúčastniť obchodnej verejnej súťaže. Ich spoločnosť má 

v našom meste dlhodobú tradíciu predaja mäsa a mäsových výrobkov. Keďže im končí 

prenájom v nákupnom stredisku COOP Jednota, majú záujem vo svojej činnosti pokračovať 

vo voľných priestoroch v OD Laborec. Priestory boli ponúkané OVS ( dvakrát v roku 2015 

a dvakrát v roku 2016 ) a zároveň sú stále zverejnené na úradnej tabuli a web stránke mesta 

Strážske. Komisia z dôvodu dlhodobého nezáujmu o nebytové priestory v OD Laborec na 

prízemí odporúča tieto priestory prenajať firme TAURIS Cassovia, s. r. o., Potravinárska 6, 

979 01  Rimavská Sobota.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na postup, ktorý má mesto dodržať, aby v tejto 

záležitosti postupovalo v súlade so zákonom. Znamená to, že je potrebný súhlas MsZ, resp. 

stanovisko MsZ k prenájmu týchto priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je viacnásobná neúspešná OVS, potreba predajne mäsa a mäsových výrobkov v meste. 

Zároveň  mesto musí zverejniť zámer na prenájom týchto priestorov a až na ďalšom 

zasadnutí MsZ by mal byť prenájom schválený, pretože súhlasné stanovisko nenahrádza 

schválenie. 

Ing. Demko - kto bude znášať náklady na rekonštrukciu predajne ? 

Primátor – bude sa postupovať podľa platných Zásad nakladania s majetkom mesta. 

  

MsZ súhlasí: 

s prenájmom nebytového priestoru v OD Laborec na prízemí o rozlohe 113,57 m² pre 

TAURIS Cassovia, s. r. o., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota za účelom zriadenia 

prevádzky mäsa a mäsových výrobkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ( viacnásobná 

neúspešná OVS, potreba predajne mäsa a mäsových výrobkov v meste ). 

 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom nebytového priestoru v OD Laborec na prízemí o rozlohe 

113,57 m² pre TAURIS Cassovia, s. r. o., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota. 

T: 08.07.2016    Z: MsÚ 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Úloha: 

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

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

uzavretý, je možné ho priebežne meniť a doplňovať aj na základe výziev z operačných 

programov podľa potrieb mesta. 

Ing. Demko - doplniť aj termíny do tohto plánu. 

Mgr. Tejgi – do plánu doplniť obnovu a doplnenie kamerového systému. 

 

Hlasovanie za návrh poslanca Mgr. Tejgiho: 

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

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

PhDr. Bušaničová navrhla doplniť do predloženého materiálu rekonštrukciu budov a zariadení 

(oprava strechy na budove Aztéka a budove Kolkárne). Objekt reštaurácie Aztéka je mestským 

majetkom a mesto má povinnosť ochrániť a zveľaďovať majetok mesta. Strecha je 

v havarijnom stave, v čase výdatnejších zrážok zateká do priestorov. Počas osláv, či akcií sú 

na stoloch vedrá na zachytávanie vody. Je to nedôstojné a občania vyjadrujú svoju 

nespokojnosť. Opravu strechy na objekte kolkáreň riešiť v rámci údržby. 

 

Hlasovanie za návrh PhDr. Bušaničovej: 

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

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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Hlasovanie za schválenie Investičných akcií mesta Strážske na roky 2016 - 2018. 

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

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

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Úloha: 

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

zodpovedných za ich riešenie – úloha bola splnená. 

P. Kičinka, správca siete informoval o spôsobe obsluhy tejto on-line linky. 

Ing. Demko – o zriadení tejto linky je potrebné informovať občanov prostredníctvom 

mestského rozhlasu, úradnej tabule a mestských novín Naše mesto. 

 

Úlohy z Uznesenia č. 223/2016 zo dňa 03.05.2016: 

-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.  

- úloha bola splnená. 

P. Šuľak, predseda výberovej komisie informoval, že do stanoveného termínu tejto obchodnej 

verejnej súťaže boli doručené dve ponuky. Ľubomír Sojka, Nová 617/1, Strážske ponúkol 

mesačný prenájom vo výške 711 € a Jozef Janok, Pod hradom 419/33, Strážske mesačný 

prenájom vo výške 563 €. Komisia odporučila prenájom pre Ľubomíra Sojku v zmysle 

podmienok, ktoré boli vyhlásené. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkáreň ( bufet a súvisiace priestory ) pre Ľubomíra 

Sojku, Nová 617/1, 072 22 Strážske počas letnej sezóny za cenu 711 €/mesiac na základe 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Úloha:  

-Vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu materskej školy. 
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Primátor - ak sa dnes schváli úprava rozpočtu, v ktorej sú zahrnuté finančné prostriedky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu MŠ 35 tis. €, odošle sa už objednávka 

na jej vypracovanie, aby sme boli pripravení na vyhlásenie výzvy.  

Úloha: 

-Prijať opatrenia na zlepšenie (zvýšenie) separácie v meste Strážske – úloha bola splnená, 

písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Mgr. Lacová – bolo by možné financovať z rozpočtu MsPS farebné zberné nádoby, ktoré by 

sme chceli zabezpečiť do priestorov MŠ, boli by príťažlivé s zaujímavé pre deti.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že v rámci osvety sú už pripravené letáky aj zberné 

nádoby, ktoré budú dodávané do MŠ, ZŠ, SOŠ a pod. 

Ing. Demko – kedy očakávate výsledky, je potrebné zhodnotiť opatrenia a podať správu 

o výsledku. 

Ing. Fedorko – v každých mestách sa riešia tie isté problémy ako v našom meste, predpokladá 

sa možno do 1. roka, nevieme, aký to bude mať efekt, čakáme k čomu to bude smerovať. 

P. Šuľak  - každý občan si sám musí uvedomiť a zodpovedne pristupovať k separácii, až potom 

môžeme očakávať pozitívne výsledky. Občania sú nedisciplinovaní, do zberných nádob hádžu 

odpad, ktorý tam nepatrí, benzín, naftu a pod., čo veľmi znepríjemňuje a sťažuje prácu 

zamestnancov na hale separovaného zberu. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor :  

Pripomienka Ing. Demka: 

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

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

 

Primátor udelil slovo p. Törökovi, správcovi cintorína mesta, ktorý ho o to požiadal. 

P. Török vo svojom vystúpení citoval článok, ktorý vyšiel v novinách na podnet Ing. Demka 

po minulom zasadnutí MsZ. Pohoršene a pobúrene reagoval na článok, ktorý podrobne opisuje 

nedôstojný priebeh pohrebu. Poukázal na to, že doteraz neboli nijaké sťažnosti od občanov, sú 

to neoverené informácie. Ing. Demko si ich mal najprv overiť. Pre ohováranie a krivé obvinenie 

žiada ospravedlnenie v novinách, inak to bude riešiť súdnou cestou. 

MUDr. Jurečková, PhD., priama účastníčka spomínaného pohrebu poďakovala za ústretovosť 

pri uskutočnení pohrebu, s ktorým bola celá ich rodina maximálne spokojná. Potvrdila, že nikto 
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sa z jej rodiny nesťažoval a článok sa nezakladá na pravde. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS taktiež potvrdil, že neeviduje ani jednu sťažnosť, každý priebeh a 

ukončenie pohrebu správca cintorína hlási svojmu nadriadenému,  sú to nepravdivé informácie. 

PhDr. Bušaničová – služby MsPS sú už kvalitnejšie, ale ak mal poslanec taký problém, mal sa 

skontaktovať s riaditeľom MsPS, neriešiť to cez médiá, riešme to najprv medzi sebou, aby to 

média neroznášali, vrhá to veľmi zlé svetlo na naše mesto. 

P. Šuľak vyzdvihol neľahkú prácu p. Töröka, ktorý si ju plní poctivo a svedomito.  

Ing. Demko - mojou povinnosťou bolo informovať poslancov, musel som reagovať na 

pripomienku p. Vaľovej, obyvateľky nášho mesta, ktorá sa zúčastnila pohrebu.  

P. Török vážim si vašu prácu, vážim si vás. Hlboko sa ospravedlňujem všetkým poctivým 

ľuďom v pohrebníctve, všetkým, ktorých sa to dotklo, p. Törökovi, p. Meňovčíkovi. Ak sa tam 

niečo náhodou udialo, tak už by sa to nikdy  nemalo opakovať. Ale aspoň niečo pozitívne to 

prinieslo, po mojej pripomienke už máte zabezpečené nové rovnošaty. 

Primátor – pohrebníctvo patrí k silným stránkam MsPS. Ak sa vyskytne nejaký problém, je 

potrebné jednať najprv so zamestnancami alebo s primátorom. Ak sa nedajú vyriešiť so 

zamestnancom alebo s primátorom, až vtedy sa predloží na zasadnutie MsZ. Takáto diskusia 

nepatrí na zasadnutia MsZ. 

Pripomienky p. Meňovčíka: 

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

P. Roman, náčelník MsP – bolo zistené, že psy vybehujú rómskym občanom z ul. 

Laboreckej, kontrolujeme, aby tam držali maximálne od 2 – 4 psov. Psy aspoň likvidujú 

rozmnožené hlodavce Ak sa voľne pohybujú po meste, tak sú odchytené, likvidácia psa má 

určité pravidlá, nie je to jednoduché, je to aj finančne nákladné. 

 

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

Primátor – k tejto problematike je naplánované stretnutie s riaditeľom ZŠ, prejednáme návrh, 

aby niekto z rodičov mohol vykonávať dozor pri prechádzaní detí cez prechod. 

Pripomienka PaedDr. Dzurillovej: 

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

Diera bola zasfaltovaná. 

 

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Návrh – Zmena rozpočtu č. 1/2016 pre MsPS mesta Strážske 

 

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

-V súlade s ods. 2 písmenom § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Strážske 

rozpočtovým opatrením č. 1/2016 pre MsPS mesta Strážske 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 59 363,06 € 

b ) presun finančných prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu uvedených 

v prílohe bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 575 063,06 € 

Príjmy: 

Bežný rozpočet   515 700,00 € 

Kapitálový rozpočet     44 335,13 € 

Finančné operácie     15 027,93 € 

Rozpočet MsPS   575 063,06 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet   530 727,93 € 

Kapitálový rozpočet     44 335,13 € 

Rozpočet MsPS   575 063,06 € 

 

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

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

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomný: Michal Knap 

 

-Usporiadanie kladného výsledku hospodárenia MsPS mesta Strážske 

a) rozdelenie kladného výsledku hospodárenia z HČ vo výške 23 028,87 € na 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období z PČ 

b) rozdelenie kladného výsledku hospodárenia vo výške 6 431,61 €: odvod do 

rezervného fondu  

 

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

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

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomný: Michal Knap 
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K bodu č. 7: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtových opatrením  

č. 1/2016  

 

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

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že k predloženému materiálu 

neboli zo strany členov komisie vznesené  pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy.     

Komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2016 po zapracovaní do návrhu  na 

zmenu rozpočtu aj navrhovanú opravu strechy na objekte reštaurácie Aztéka v sume 35 tis. €. 

          

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

Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,  

Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomný: Michal 

Knap                                              

Primátor navrhol zapracovať finančné prostriedky v sume 20 tis. € na nákup protišmykovej 

podlahy a bezbariérový prístup na mestskom kúpalisku. 

 

Hlasovanie za návrh primátora: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová,  

Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

Neprítomný: Michal Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

-V súlade s ods. 2 písmenom § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta 

Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2016: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 335 241,30 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených 

v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 3 113 272,30 €. 

Príjmy: 

Bežný rozpočet   2 999 272,30 € 

Kapitálový rozpočet          6 000,00 € 

Finančné operácie      108 000,00 € 

Rozpočet mesta   3 113 272,30 € 
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Výdavky: 

Bežný rozpočet   2  836 664,30 € 

Kapitálový rozpočet       199 158,00 € 

Finančné operácie        77 450,00 € 

Rozpočet mesta    3 113 272,30 € 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

P. Knap - schody pri bývalom Brodway clube sú v dezolátnom stave. 

Primátor -  ak to bude nutné, opravia sa z údržby, ale pri vypracovaní podmienok obchodnej 

verejnej súťaže, ktorá bude vyhlásená na tento objekt, je potrebné zahrnúť aj opravy schodov, 

terasy. 

K bodu č. 8: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na 

II. polrok 2016 

  

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

informoval, že program zasadnutí je možné v priebehu roka meniť a dopĺňať.  

PhDr. Bušaničová informovala, že v septembri by mal byť vypracovaný aj Komunitný plán, 

takže sa môže zaradiť do programu. 

 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2016 MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. 

polrok 2016  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2016. 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 
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MsZ poveruje: 

 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od  

01.07.2016 – 31.12.2016 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

K bodu č. 10: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 - 2019 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor s tým, že 

upozornil na dodržanie termínov harmonogramu prípravy rozpočtu mesta. 

 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 – 2019 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 11: Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2015 

  

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

 

Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2015 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkových 

pokladničných operácií na MsPS  

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkových pokladničných operácií na 

MsPS MsZ zobralo na vedomie. 

  

K bodu č. 13: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania 

základnej finančnej kontroly na MsÚ 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že termín na 

odstránenie nedostatkov bude dodržaný, bol zmenený zákon, podľa ktorého sa bude 

postupovať a ktorý bude dodržaný. 
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Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania základnej finančnej 

kontroly na MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

  

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

sťažností a petícií za rok 2015 

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 

2015 MsZ zobralo na vedomie. 

  

K bodu č. 15: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Výmaz predkupného práva na základe zmluvy o zrušení vecného bremena pre p. Juhasa 

a a manž. – komisia doporučuje schváliť zmluvu o zrušení vecného bremena – predkupného 

práva, nakoľko bol naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy č. 3/1993, t. j. výstavba rodinného 

domu, Mesto Strážske nemá záujem predkupné právo využiť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zmluvu o zrušení vecného bremena - predkupného práva (medzi Mestom Strážske a manželmi 

Ing. Stanislavom Juhasom Csc. a Magdalénou Juhasovou v Kúpnej zmluve č. 3/1993 sa 

dohodli, že na pôvodný pozemok - parcela reg. „C“ č. 545/11, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, výmera 600 m², zapísanú na LV č. 1284 pre katastrálne územie: Strážske, 

obec: Strážske, okres: Michalovce bude zriadené vecné bremeno, ktorého obsahom bolo 

zriadenie predkupného práva k uvedenej parcele v prospech Mesta Strážske za cenu uvedenú 

v tejto kúpnej zmluve. Predkupné právo pre MESTO STRAZSKE bolo zapísané pod č. j. V 

53/93- VZ 57/93) pôvodne  dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom zapísaným 

na LV č. 1284 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce  

a) Parcela  registra „C“ parcelné číslo 545/11, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 448 m²,  

b) Parcela  registra „C“ parcelné číslo 545/19, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 152 m 
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Nakoľko bol naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy č. 3/1993, t. j. výstavba rodinného domu, 

Mesto Strážske nemá záujem predkupné právo využiť. 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

Odkúpenie pozemku pre Raymonda Kopku a manž. – komisia doporučuje zverejniť zámer na 

odpredaj pozemku parcela číslo 1819/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

25 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č.36208914-4/2016, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci 

(zdôvodnenie - predmetný pozemok  je súčasťou areálu reštaurácie Baffone Family 

Restaurant), cena za odpredaj na základe znaleckého posudku; na pozemok parcela číslo 

1819/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvorie vo výmere 124 m2 - možnosť uzatvorenia 

nájomnej zmluvy. 

 

MsZ ukladá:  

Zverejniť zámer na odpredaj pozemku parcela číslo 1819/2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvorie vo výmere 25 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č.36208914-4/2016 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obci.  

T: 15.08.2016    Z: MsÚ 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Jozef Meňovčík 

 

Návrh Jána Pirníka na odpredaj pozemku za účelom výstavby garáže na ul. Lipovej o výmere 

18,0 m² – komisia doporučuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil, že v takomto prípade, keď hodnota majetku 

nepresiahne 40 tis €, nemusí  byť vyhlásená obchodná verejná súťaž, stačí pripraviť podmienky 

na predaj pozemku a pozemok je možné odpredať priamym predajom v súlade so Zákonom  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Ing. Demko - komisia súhlasí s odpredajom. 

 

MsZ ukladá: 



- 14 - 

Pripraviť podmienky na predaj pozemku parc. č.607/1 na ul. Lipovej o výmere 18,0 m². 

T: 31.07.2016   Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

-Doplnenie investičných akcií na roky 2016-2018 – (kompostovisko, výmena rozvodov tepla, 

výmena kotlov v ZŠ, kanalizácia na ul. Za záhradami), je potrebné pripraviť poradie a určiť 

priority na jednotlivé investičné akcie a pripraviť do návrhu rozpočtu na rok 2017 a 2018. 

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Oznámenie o ukončení prevádzky Broadway club – Mgr. Kamil Hajdučko. 

Primátor - je potrebné pripraviť podmienky pre OVS na prenájom týchto priestorov. 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov 

v kultúrno-spoločenskom objekte (po Brodway clube). 

T: 31.08.2016    Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

Zápis zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

Bytová komisia – informovala p. Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženia nájomných zmlúv - Obytný dom U-3: 

MENO A PRIEZVISKO        ČÍSLO BYTU      NA DOBU do 

Erik Dančišin                       U-3/A/5               31.12.2016 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  
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PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

Pridelenie nájomných bytov: 

A) ul. Obchodná 440 

MENO A PRIEZVISKO        ČÍSLO BYTU     NA DOBU do 

Dušana Bevilaguová            U-3/C/7               31.12.2016 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

B) ul. Laborecká 281/27 

MENO A PRIEZVISKO         ČÍSLO BYTU     NA DOBU do 

Miroslava Goroľová             B-6                      31.12.2016 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

   

Radoslav Ridaj a manželka Beáta Ridajová žiadajú o výmenu nízkoštandardného nájomného 

bytu na ul. Laboreckej. V súčasnosti užívajú byt č. A-1, ktorý chcú vymeniť za byt č. B-6. Ako 

dôvod uvádzajú neprispôsobivých susedov, ktorí sú hluční  a rušia aj nočný kľud. - Komisia 

neodporúča výmenu bytu. 

Informácia o stave nedoplatkov – nájomca Pavol Mikolaj 

Pavol Mikolaj a Silvia Mikolajová – podľa informácií z Domspráv-u nájomcovia vykazujú 

k 30.06.2016 nedoplatok vo výške 2 745,42 €. Od mesiaca február uhrádzajú mesačný predpis 

nájomného ( 196,85 € ) a za mesiac 5/2016 bola exekútorom poukázaná prvá splátka vo výške 

75 €.  

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

 

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

 

Počas letných mesiacov je potrebné zo strany mesta urobiť nejaké akcie v rámci prázdnin. 

Júl - Tanečný maratón vo VÚS, august- akcia v spolupráci s Park Pub Strážske, kde by bola 

živá aj reprodukovaná hudba. September - stretnutie členov krúžkov Rozkvet, Rozmarín, 

Gaštanka, FS Strážčan, Zrkadlenie, Akadémia senior 2016. Október -  Mesiac úcty k starším –
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tanečno-spevácke zábavné stretnutie so živou muzikou vo VÚS, November -  Beh oslobodenia, 

kde navrhujeme zabezpečiť zo strany mesta kultúrny program počas akcie. 

December - Mikuláš 2016, Vianočný galaprogram v spolupráci škôl a šk. zariadení, krúžkov 

v meste ( spoločný koncert v MsKS ). 

Do budúceho jarmoku zahrnúť ďalšie sprievodné akcie kultúrneho a športového charakteru, 

nakoľko sa uvažuje  o väčšej účasti hostí z partnerských miest ( Poľsko 40-45 ľudí, vrátane 

detí a hostí ). Návrh, aby dni jarmoku v budúcnosti realizovali v mestskom parku, aby sa čelná 

stena na amfiteátri vymaľovala natrvalo s motívom napríklad  “ Gazdovský dvor Zemplína “, 

maľbu by mohli vyhotoviť žiaci ZUŠ pod vedením Mgr. Art. Petra Králika, riaditeľa ZUŠ.   

Návrh, aby sa v rámci akcie Zóna umenia-ZUŠ vymaľovalo vnútorné murované oplotenie na 

mestskom kúpalisku. 

Návrh, aby MDD na budúci rok bol tak ako pred rokmi opäť v mestskom parku s názvom 

„Cesta rozprávkovým lesom “, pretože zo strany detí a rodičov sa táto akcia stretla s veľkým 

ohlasom. Je potrebné, aby sa v meste kultúrne a spoločensky žilo aj cez leto ( letná Oldies 

party, Zumba,  animačné cvičenia na kúpalisku a pod. )  

Počas letných prázdnin by mal byť viac využívaný mestský rozhlas, pozvať do rozhlasu aj deti 

z MŠ, ktoré by mohli pripraviť krátke relácie so spevom a básničkami.  

Sprievodné akcie jarmoku - Zóna umenia, ktorá má kladný ohlas u občanov s tým, že by bolo 

potrebné, aby vytvorené umelecké dielo „Imaginárna molekula“ bolo umiestnené na dôstojné 

miesto. Návrhy boli nasledovné: pred Domom kultúry, pred budovu MsÚ, pred fontánou DSS 

Harmónia.  

Návrh diela - kríž s vitrážou  akad. maliara Miroslava Mižáka v priestoroch Domu smútku 

komisia doporučuje. 

-Sedenie na lavičkách v dome smútku je nevyhovujúce, zabezpečiť stoličky. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – do konca roka budú zakúpené stoličky. 

 

Ing. Demko – pri vztyčovaní vlajky pri otvorení jarmoku pustiť hudbu, aby to bolo dôstojné. 

PhDr. Bušaničová – vymeniť prostredie na jarmoku, urobiť jarmok inak, vystúpiť v parku, 

pripojiť staré futbalové ihrisko k elektrickej energii. Zároveň informovala o priebehu 

jarmočných dní v Poľsku. 

P. Meňovčík – jarmok nie je folklórnym jarmokom, nie sú to folklórne slávnosti, oživiť ho 

iným.  

MUDr. Jurečková, PhD – pochvalné hlasy na jarmok, jarmok je o kultúre o tradíciách, 

o folklóre, o uličke remesiel a nie o chodení po reštauráciách, baroch, pretože je to stražčanský 
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jarmok, nemáme sa za čo hanbiť. 

 

Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, školstva, mládeže a športu je k nahliadnutiu na 

sekretariáte primátora mesta. 

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

P. V. Šul sa dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutiach komisie a už nie je členom strany SMER, 

preto predsedníčka navrhuje jeho odvolanie. Smer navrhuje nového člena Ing. Štefana Zúbeka. 

 

MsZ ruší: 

Členstvo Vladimíra Šula vo finančnej komisii z dôvodu dlhodobej neprítomnosti na 

zasadnutiach komisie.  

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

MsZ volí: 

Za člena finančnej komisie Ing. Štefana Zúbeka 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

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

 

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

 

P. Emil Adam žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu mimoriadnych 

výdavkov – na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb spojených s úmrtím príbuzného. 

V žiadosti uvádza, že toho času aj spolu s manželkou poberajú len dávku v hmotnej núdzi 

a manželka je navyše aj chorá. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia odporúča poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100 € pri úmrtí člena 

rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Emila Adama vo výške 100 €: 
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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 

 

P. Albína Tolvajová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov – na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb spojených s úmrtím 

svojho manžela. V žiadosti uvádza nasledovné: po smrti manžela ostala sama so 6-ročným 

vnukom. V súčasnej dobe poberá len dávku v hmotnej núdzi. Uvádza, že má dlh voči 

Mestskému podniku služieb vo výške 203,26 € za pohrebné služby. Z tohto dôvodu žiada 

o jednorazovú výpomoc, aby mohla vyrovnať svoj dlh. 

Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia odporúča poskytnúť jednorazovú 

sociálnu výpomoc vo výške 100 € pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných 

a cintorínskych služieb v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Albínu Tolvajovú vo výške  

100 €: 

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 

 

P. Marta Kačurová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na úhradu 

mimoriadnych výdavkov – na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb spojených s úmrtím 

svojho manžela. V žiadosti uvádza nasledovné: po smrti manžela zostala sama v 3-izbovom 

byte a poberá starobný dôchodok vo výške 310,10 €. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči 

mestu. Komisia odporúča poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 100 € pri úmrtí 

člena rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb v zmysle VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Martu Kačurovú vo výške  

100 €: 

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 
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Komisia v rámci prípravy PHSR a Komunitného plánu mesta Strážske preštudovala materiál 

za sociálnu oblasť, ktorý poslal pán Mgr. Frena. Komisia sa s materiálom stotožňuje. 

 

Komisia sa vzhľadom na zvyšujúci sa záujem občanov mesta o príspevok na stravovanie pre 

dôchodcov zaoberala problematikou poskytnutia príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu 

mesta. Aktuálny počet občanov v dôchodkovom veku v meste je: cca 819 občanov. Komisia 

odporúča zaviesť poskytovanie stravovania pre dôchodcov ako príspevok na stravovanie 

z rozpočtu mesta. Podmienkou poskytnutia príspevku na stravovanie by bolo doručiť 

Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a následne v závislosti od výšky 

dôchodku by sa vypočítala výška príspevku. Pri výpočte by sa vychádzalo z výšky príjmu 

jednotlivca do x-násobku životného minima (od 01.07.2016: 198,09 € pre plnoletú fyzickú 

osobu).  

Danou problematikou príspevku na stravovanie pre dôchodcov z rozpočtu mesta sa zaoberá aj 

pracovná skupina podieľajúca sa na tvorbe Komunitného plánu. 

 

Mesto obdržalo informáciu, že potravinová pomoc sa bude realizovať počas programového 

obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom 4 opatrení v rámci operačného programu potravinovej 

a základnej materiálnej pomoci: 

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov, 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla, 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín, 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov. 

Distribúcia potravinových balíčkov bude prebiehať 2x za kalendárny rok s možnosťou max. 

dvoch mimoriadnych distribúcií balíčkov. 

Presné počty s konkrétnymi menami a adresami príjemcov poskytne Ústredie PSVR tri týždne 

pred termínom distribúcie Arcidiecéznej charite Košice, ktorá bude následne kontaktovať 

Mestský úrad. 

 

Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

P. Meňovčík informoval, že komisia nemala zasadnutie. Dňa 24.07.2016 sa mal konať športový 
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deň, ale z dôvodu dovoleniek športovcov a členov komisie sa konať nebude. V spolupráci 

s komisiou kultúry, školstva, mládeže a športu sa pripraví spoločné športovo kultúrne 

podujatie. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

 Komisia po diskusii doporučuje vedeniu mesta: 

- monitorovať kontajnery na vytriedené zložky komunálneho odpadu a výsledky zverejniť na  

stránke mesta a v novinách,  

- zriadiť „tabuľu hanby“, napr. na OD Laborec, kde by boli uvedené fotografie odpadu v 

kontajneroch, ktorý tam nepatrí, aj s uvedením lokality v meste,  

- pokračovať v osvete na školách v meste,  

- zvážiť účasť zamestnancov mesta na schôdzach bytových spoločenstiev, prípadne 

zorganizovať stretnutie správcov bytových domov na mestskom úrade a informovať o 

zavedenom spôsobe triedenia odpadov a výsledkoch monitoringu kontajnerov.  

 

 MsPS mesta Strážske je podľa nového zákona o odpadoch povinný zabezpečiť na účel 

zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, aby každá 

domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia 

odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov 

marec až november alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti 

kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.   

Do rozpočtu mesta na rok 2017 – do príspevku pre MsPS – komisia navrhuje zaradiť riešenie 

nakladania s BRKO s tým, že odhadované náklady na zavedenie systému BRO zo záhrad a 

parkov sú 300 tisíc eur (nádoby, miešací a rezací voz, kompostovisko, technika na 

prevádzkovanie kompostoviska). V ďalších rokoch doporučujeme riešiť nakladanie s BRO z 

kuchyne s odhadovanými nákladmi 225 tisíc eur (nádoby, auto na zber a umývanie nádob, 

technologické zariadenie na spracovanie kuchynského odpadu).  

Komisia ŽP berie na vedomie informáciu o pripravovanej manipulácii s troskou uskladnenou v 

areáli SSM, a. s. – mletie, demetalizácia a dočasné uloženie zvyšku na parcele vo vlastníctve 

TSR.  

Ing. Demko – aké je množstvo trosky a ako dlho tam bude uskladnená ? 

P. Bočková informovala, že množstvo zatiaľ nie je známe. Podrobne opísala celkový priebeh 

pripravovanej manipulácii s troskou s tým, že sa očakáva zvýšená prašnosť v tomto období. 
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Troska nie je odpad, je to vedľajší produkt výroby železa a dá sa ako výrobok predať. Mesto 

žiadalo, aby uskladnenie materiálu po demetalizácii  časovo ohraničili, max. na 6 mesiacov. 

 

Mgr. Lacová – kritika na zvláštny spôsob, štýl orezávania stromov.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne vysvetlil špecifický spôsob orezávania stromov. 

Zároveň poďakoval Mgr. Tejgimu za pomoc pri vyrezávaní topoľa bieleho v parku, bez 

zásahu hasičov by to nebolo možné. 

V jeseni sa plánuje vyrezať 27 kusov starých gaštanov, ktoré navonok vyzerajú zvonku ako 

zdravé stromy, ale sú prestarnuté, zvnútra sú zhnité a hrozí nebezpečenstvo spadnutia a tým 

ohrozenia života občanov mesta. Zároveň je naplánovaná obnova novou výsadbou. 

 

P. V. Škurka sa dlhodobo nezúčastňuje zasadnutí komisie a žiada o zrušenie členstva. Komisia 

navrhuje za nového člena Ing. Búciovú. 

 

MsZ ruší: 

Členstvo Vladimíra Škurku v komisii životného prostredia na vlastnú žiadosť: 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

MsZ volí: 

Za člena komisie životného prostredia Ing. Evu Búciovú: 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, 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 

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku a vyraďovacia komisia nemala zasadnutie.  

 

K bodu č. 16, 17: Interpelácie poslancov, Diskusia - Rôzne 

  

Informuje primátor: 

- v roku 2016 uplynie štvorročné volebné obdobie prísediacich Okresného súdu Michalovce, 

je potrebné vykonať voľby nových prísediacich na ďalšie funkčné obdobie. Vzhľadom na 
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zodpovedný prístup k výkonu funkcie prísediaceho Okresný súd Michalovce opätovne 

navrhuje p. Jozefa Čabáka a p. Máriu Söčovú, ktorí s ich návrhom súhlasia. Vzhľadom na 

potreby Okresného súdu Michalovce a na pomerné zastúpenie prísediacich by bolo vhodné 

zvoliť 4 prísediacich. 

PhDr. Bušaničová - je potrebné zvážiť túto voľbu, osloviť aj iných, predložiť návrhy na budúce 

zasadnutie MsZ.  

 

Primátor: 

- výstavba nájomných bytov by mala byť predložená na schválenie v septembri. 

- po dohode s riaditeľom ZŠ mesto podalo žiadosť o finančné prostriedky na rekonštrukciu 

kotlov z dôvodu havarijného stavu. 

Primátor poďakoval poslancom za reprezentáciu nášho mesta v Poľsku, za pomoc pre 

zabezpečenie plynulého a nerušeného priebehu jarmoku s tým, že skonštatoval zlepšenie oproti 

minulému obdobiu. 

 

PhDr. Bušaničová podrobne informovala o priebehu pracovnej cesty v Poľsku, o kultúrnom 

programe, o ich aktivitách. Bolo to milé priateľské stretnutie, milé prijatie. Zároveň oslovila 

poslancov a zamestnancov a požadovala, aby sa už teraz uvažovalo o príprave na ďalší ročník 

Stražčanského jarmoku, čo sa týka rozpočtu, kultúrneho programu a pod. 

Podrobne informovala o príprave komunitného plánu, ktorý je veľmi náročný. Bude potrebné 

urobiť prieskum, ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta a požaduje spoluprácu od 

ostatných zamestnancov, komisií, škôl, klubov a pod. 

 

MUDr. Jurečková: 

 - poďakovanie riaditeľovi ZUŠ za vymaľovanie autobusovej zastávky, umelecké dielo  

„ imaginárnu molekulu “, ktoré bolo vytvorené počas jarmoku odporúča presunúť pred dom 

kultúry do zóny umenia. 

- doriešiť opakované poplachy úniku čpavku, pretože nikdy nevieme, kedy je skutočné.  

- na ul. Pod hradom kontrolovať parkovanie na chodníku, ktorý sa tým ničí a deformuje sa, 

MsP v súčinnosti so ŠP by mala upozorňovať na nedovolené parkovanie. 

 

Ing. Demko požadoval stanovisko k požiadavkám občanov na ul. Krivošťanská, ktoré predložil 

na minulom zasadnutí MsZ. 

 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval, ktoré požiadavky už boli splnené a na 

ktorých sa ešte priebežne pracuje podľa finančných možností. 

Ing. Demko - pri kontajneri na separovaný zber pri Baffone je stále neporiadok, premiestniť na  
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druhú stranu cesty od rodinných domov. 

P. Meňovčík - boli už upozornení zamestnanci a prevádzkarka reštaurácie Baffone, ale najväčší 

problém robia rybári, ktorí tam hádžu odpad, ktorý im ostane po rybačke, ktorý tam nepatrí. 

Ing. Demko - autobusová zastávka smer Michalovce bráni výhľadu pri výjazde áut z bočnej 

cesty od vodohospodárov, nebezpečie nehody – mal by sa touto záležitosťou zaoberať náčelník 

MsP, prejednať, nájsť riešenie, napr. presunom autobusovej zastávky. 

PaedDr. Dzurillová – informovať občanov o výrube gaštanov článkom v mestských novinách. 

P. Bočková informovala, že takéto oznámenia už boli zverejnené aj na web stránke aj 

v novinách, napriek tomu to zverejníme ešte raz. 

PaedDr. Dzurillová – na ul. Komenského a ul. Mierovej 630 oproti radovej výstavbe na 

parkovisku označiť parkovacie miesta bielymi čiarami. 

-zabezpečiť lavičky, preliezačku alebo šmýkačku pred obytné domy na ul. Komenského, deti 

sa nemajú kde hrať, mamičky nemajú, kde sedieť. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – nie je to lacná záležitosť, každý detský prvok musí mať 

certifikát, v prípade úrazu. 

Mgr. Lacová – na kúpalisku zabezpečiť detské prvky, je to tam úbohé. 

- stromčeky smerom ku kúpalisku sú olámané, vytrhané, našiel sa už vinník ? 

P. Šuľak – vinník sa nenašiel, periodicky sa to opakuje, olamujú sa naďalej. 

- v parku opraviť hojdačky a kolotoče. 

- sú otvorené toalety v dome smútku počas obradov ? 

P. Šuľak - sú otvorené počas celého priebehu obradu aj sviatkov. 

P. Baánová – na chodníku smerom ku kolkárni oproti mestskej telocvični je diera pri šachte.  

- odstrániť z plota futbalového miniihriska vstupenky z kúpaliska, ktoré sú na ňom povešané. 

- poďakovanie za finančnú podporu mesta, ktorá bola použitá na turnaj vo V. Šariši. 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 2 4 / 2 0 1 6 

 

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

o 16,05 hod. ukončil. 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Martin Tegi    Michal Knap 


