
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 07. decembra 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: PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak, Jozef Meňovčík   

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

 Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap 

 

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak 

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 

 Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap 

 

 

 

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, Mgr. Frenu, spracovateľa PHSR mesta Strážske 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 VZN č.. /2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady  

7.    Návrh VZN č../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

8.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 – 2019 

9.    Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2016 

10.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

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

11.  Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

12.  Návrh VZN č../2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta  

       Strážske 

13.  Návrh VZN č../2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o kontrole vykonávanou mestskou  

       samosprávou a o základných pravidlách kontrolnej činnosti 

14.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022 

15.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2014 

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

       2017  

17.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2017 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov– EK 221 004  

       ostatné poplatky ( správne poplatky – vnútorná správa, životné prostredie ) 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole kapitálových výdavkov EK 716 –  

       prípravná a projektová dokumentácia 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných výdavkov – EK 635 006  

       údržba budov, objektov alebo ich častí 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej  

       dokumentácie v CVČ 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 
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23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver           

                                                             

Primátor navrhol presunúť bod č. 14 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Strážske na roky 2016 – 2022 pred bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení MsZ. 

  

Hlasovanie za program so zmenou:  

P r o g r a m: 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022 

5.    Kontrola plnenia uznesení   

6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

7.    Návrh VZN č.. /2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady  

8.    Návrh VZN č../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

9.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 – 2019 

10.  Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2016 

11.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

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

12.  Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

13.  Návrh VZN č../2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta  

       Strážske 

14.  Návrh VZN č../2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o kontrole vykonávanou mestskou  

       samosprávou a o základných pravidlách kontrolnej činnosti 

15.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2014 

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

       2017  

17.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2017 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov– EK 221 004  

       ostatné poplatky ( správne poplatky – vnútorná správa, životné prostredie ) 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o prípravná a projektová dokumentácia 
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20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných výdavkov – EK 635 006  

       údržba budov, objektov alebo ich častí 

21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske kontrole kapitálových výdavkov EK 716 –  

       o kontrole uchovávania účtovnej dokumentácie v CVČ 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia - Rôzne 

25.  Záver          

                                                             

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,  Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap 

                

K bodu č. 4: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky  

2016 - 2022   

Ing. Zamborová, referentka pre projekty a granty mala úvodný komentár, v ktorom poukázala 

na to, že PHSR spolu s územným plánom je základným а kľúčovým dokumentom pre riadenie 

samosprávy. Vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, 

záujmových skupín a ďalších subjektov a formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu 

s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.  

PHSR je vypracovaný v súlade s metodikou odporúčanou MDVRR SR s cieľom zjednotiť 

proces spracovávania PHSR a jeho obsah podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z. z. v súlade so zámerom spracovania PHSR 

a schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva Strážske dňa 29.10.2015. 

Mgr. Frena, spracovateľ PHSR doplnil podrobné informácie ohľadom celého procesu tvorby 

PHSR. Je to mimoriadne dôležitý dokument pre rozvoj mesta, ako sa bude mesto v budúcnosti 

vyvíjať. Akčný plán SR pre operačné programy v tomto období ešte nie je schválený, preto 

musí byť mesto pripravené, aby mohlo pružne reagovať na vývoj. 

Kompetenciou mestského zastupiteľstva je aj rozhodovanie o spolufinancovaní jednotlivých 

projektov financovaných z doplnkových zdrojov, ale aj z rozpočtu mesta. V prípade hodnotenia 

PHSR Mestské zastupiteľstvo schvaľuje raz ročne hodnotiace a monitorovacie správy a 

rozhoduje o aktualizácii programu.  

PhDr. Bušaničová mala výhrady k formálnej úprave tohto dokumentu, informácie 
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o spracovateľoch, dodávateľoch a o všetkých, ktorí participovali majú byť uvedené na prvej 

strane, nie na poslednej strane.  

 

MsZ schvaľuje: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022: 

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. 5: Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 225/2016 zo dňa 22.09.2016: 

-Zverejniť zámer priameho predaja pozemku parc. č. 607/1 o výmere 18,00 m², nachádzajúci 

sa na ul. Lipovej – úloha splnená. 

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

bola doručená jedna ponuka, v ktorej uchádzač p. Pirník splnil stanovené podmienky 

priameho predaja, preto komisia odporúča schváliť tento predaj.  

 

MsZ schvaľuje: 

Prevod (predaj) majetku parcela č. 607/38 podľa znaleckého posudku č. 1429685-84/2016 

o výmere 18 m2  pre Jána Pirníka, Mierová 628/77,  072 22 Strážske za cenu 300,00 € na 

základe priameho predaja a za náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

odčlenenie pozemku vo výške 249,00 € a za náklady, ktoré sú spojené s prevodom 

nehnuteľnosti do katastra vo výške 66,00 €: 

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 

 

- Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v kultúrno-

spoločenskom objekte (po Broadway clube) o výmere 511,41 m² , súpisné číslo 510, 

nachádza sa na ul. Obchodnej, je postavený na pozemku parcela číslo 395, zapísaný na Liste 

vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Michalovce, 
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Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske – úloha 

splnená. 

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

bola doručená jedna ponuka od p. M. Goroľa, ktorý okrem iných náležitostí predložil aj 

čestné prehlásenie, v ktorom prehlasuje, že nemá žiadne nedoplatky voči mestu. Na základe 

zistených skutočností má k dnešnému dňu p. M. Goroľ neuhradený dlh na TKO, čím nesplnil 

podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

V schválených podmienkach OVS si vyhlasovateľ vyhradil právo v zmysle § 287 ods. 2 

Obchodného zákonníka odmietnuť všetky predložené návrhy. Komisia odporúča využiť toto 

ustanovenie a navrhuje aby mesto ako vyhlasovateľ tejto súťaže odmietol návrh p. Miloša 

Goroľa. 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienky: 

P. Knap - na ul. Okružná za blokom č. 12 pri viacúčelovej sále sú pravidelné stretnutia 

mládeže, neprispôsobivých občanov, priestor je zdevastovaný, sťažnosti na hluk, občania sú 

terorizovaní. 

 -vstup na sídlisko osadiť značkou obytná zóna,  po ulici sa jazdí vysokou rýchlosťou, 

porušujú sa predpisy aj príslušníkmi štátnej polície.  

- retardér na ul. Okružnej sa nepoužíva, autá chodia vysokou rýchlosťou po chodníku 

a obchádzajú retardér, nedodržiavajú rýchlosť. 

Mgr. Lacová – na detskom ihrisku a novom fitnes ihrisku sa zdržiava veľa rómskych 

občanov, ktorí bránia v používaní fitnes strojov aj detských prvkov ostatným deťom 

a občanom. Je možné umiestniť na ul. Laborecká niektoré detské prvky a urobiť detské 

ihrisko pre rómske deti ? 

Primátor – ešte nemáme detské ihriská, ktoré boli naplánované. Nákup nových detských 

prvkov je vecou rozpočtu, ktorým sa na dnešnom zasadnutí budeme zaoberať.  

P. Meňovčík 

 - počas večerných hodín na detskom ihrisku je zábavné centrum, postupne ho devastujú.  

-  pri večierke skupina cudzích rómov, občania mesta sa cítia ohrození početnou rómskou 

komunitou. 
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P. Roman, náčelník MsP informoval, že na pracovnom stretnutí primátora s riaditeľom  

a zástupcom riaditeľa štátnej polície bola dohodnutá ďalšia činnosť a spolupráca s tým, že 

príslušníci štátnej polície budú upozornení na pripomienky občanov mesta. Pravidelne každý 

večer prebieha kontrola dodržiavania nočného kľudu aj príslušníkmi MsP. Budova 

viacúčelovej sály je už stará, mládež ju neničí. Rómski občania sa nedopúšťajú ničoho, nie je 

dôvod, aby sme obmedzovali ich práva. 

P. Meňovčík  

- pri reštaurácii Aztéka je pravidelne obrovské množstvo odpadu, sú znečistené priestory, 

neporiadok, komu patria byty na Chemiku II ?  

Primátor - vlastníkov je tu veľa, byty sú v správe Domspráv, sú tam súkromní vlastníci. 

 - pri trhovisku neporiadok, špina. 

P. Baánová – parkovisko na ul. Mierová 630 je znova v dezolátnom stave, nedá sa 

prechádzať. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o postupe, ktorým boli odstránené 

nedostatky na parkovisku na ul. Mierová. 

Ďalej informoval, že neporiadok na trhovisku vzniká až po pracovnej dobe po 14.00 hod., ale 

pracovníci aktivačných prác každé ráno trhovisko upratujú.  

Riešenie pripomienok MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 7: Návrh VZN č.. /2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

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

informoval o zmenách, ktoré boli zapracované do tohto návrhu. Jedná sa o 2 zmeny sadzieb pri 

dani zo stavieb, jednej dani z bytov a o zmenu dátumu na podávanie žiadosti o odpustenie 

poplatku KO nie do 31.12.., ale do 31.10.  

Ing. Demko – vyrúbilo už mesto poplatok za dočasné parkovanie nepojazdného auta, ktorý je 

veľmi vysoký, sleduje mesto nepojazdné autá ? 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že v minulom období už takýto poplatok bol vyrúbený 

za auto, ktoré bolo zaparkované pri ubytovni Chemik. 

Na ďalšie otázky a pripomienky Ing. Demka k návrhu VZN odpovedal primátor.   

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - komisia doporučuje tento návrh VZN 

schváliť. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
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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. 8: Návrh VZN č../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor podrobne vysvetlil spôsob, princíp 

určenia výšky dotácie pre školy a školské zariadenia s tým, že poukázal na to, že mesto 

rozdelilo všetky finančné prostriedky, ktoré mohlo rozdeliť. Mesto rozdelilo aj tie finančné 

prostriedky, ktoré mali ostať na správe budov, aby všetky zariadenia v meste fungovali. Štát sa 

nestará, či mesto na to finančné prostriedky má, touto záležitosťou sa zaoberala aj Rada ZMOS. 

Ak bude navýšenie miezd financovať štát, bude možné pokryť všetky požiadavky škôl 

a školských zariadení. V budúcnosti je potrebné hospodáriť tak, aby sme rok 2017 nejak 

prekonali. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie taktiež skonštatovala, že mesto rozdelilo 

všetko, čo malo, ak vznikne závažný stav, bude nútené hľadať ďalšie finančné zdroje. 

Navýšenie miezd, ktoré pravidelne prichádza od štátu nie je pokryté, štát sa nezaujíma, či na 

to obce a mestá majú finančné prostriedky. Príjmy sa nenaplňujú tak, ako by sa mali.  

Finančná komisia doporučuje návrh VZN schváliť. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že čo si mesto zriadi, to musí aj financovať. 

Odporučil, aby bol vynechaný posledný riadok údržba z VZN . 

Ing. Demko – riaditelia škôl a školských zariadení by si mali uvedomiť, že mesto školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dotuje viac oproti zákonným podmienkam, 

ktoré má splniť. V návrhu VZN chýba v tabuľke ZŠ. 

Neviem si predstaviť, že do CVČ chodí 280 žiakov, možno sú len zapísaní, ale nenavštevujú 

krúžky. 

Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ potvrdila počet detí s tým, že  sa nejedná len o deti ZŠ, MŠ 

ale krúžky navštevujú aj klienti z DSS, mládež a aj deti z okolitých obcí. Je zriadených 24 

záujmových útvarov,  takýto stav sa udržiava aj 10 rokov dozadu. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana 
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Dzurillová, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

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

 

K bodu č. 9: Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 – 2019  

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že pôvodne mali byť 

použité finančné prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu námestia. Všetky finančné 

prostriedky z rezervného fondu však budú použité na kanalizáciu ul. Za záhradami a aj na 

vodovod. V súčasnosti sa pripravuje projekt na vodovod a plynovod na tejto ulici. Na ďalšie 

projekty a investičné akcie  je potrebné hľadať finančné prostriedky šetrením, predajom 

prebytočného majetku alebo úverom. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o položkách v návrhu 

rozpočtu mesta. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2017, 

viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2019 a k návrhu programového rozpočtu 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že návrh viacročného rozpočtu Mesta Strážske na 

roky 2017 – 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

K návrhu však nie doložený akýkoľvek komentár, ktorý by objasnil, resp. zdôvodnil potrebu, 

či výšku jednotlivých položiek. 

Predložený návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, avšak v hodnotení bez finančných 

operácií je schodkový(-112 550). Aj keď neobsahuje významné rizikové faktory, odporúča 

tento schodok čiastočne eliminovať zvýšením prebytku bežného rozpočtu korekciami v jeho 

výdavkovej časti. 

Na základe uvedených skutočností Návrh rozpočtu na rok 2016 odporúča schváliť a                                                                                                                                             

Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019 odporúča zobrať na vedomie.  

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2017, viacročného 

rozpočtu na roky 2017 – 2019 a k návrhu programového rozpočtu. 

 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - na ďalšie zasadnutie MsZ sa ešte predloží 

podrobný rozpočet ohľadom príprav jarmoku. Údaje v návrhu rozpočtu už nie sú aktuálne, sú 

skreslené, sú to údaje, do ktorých nie je možné zasahovať a upravovať, lebo sú spracovávané 

programom RIS, ktorý to tak spracováva. K návrhu by malo byť aj vysvetlenie,  komentár. 

Finančná komisia odporúča návrh rozpočtu mesta schváliť.  
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Ing. Demko – údaje sú asi nesprávne, čo je očakávaná skutočnosť 2016 ?  

Ing. Lecáková – očakávaná skutočnosť je to stav čerpania k 30.09.2016. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na to, že chýba komentár k rozpočtu, aby bolo jasné a 

vysvetlené, prečo sú uvedené takéto údaje.   

Ing. Demko – pri dokumentoch ako je rozpočet mesta, záverečný účet, VZN, PHSR a pod. by 

mali byť priložené dôvodové správy, navrhujem prijať úlohu, aby bola súčasťou týchto 

dokumentov dôvodová správa.  

 

MsZ ukladá: 

K strategickým dokumentom predkladaným na rokovanie MsZ prikladať dôvodové správy.  

T: trvalý       Z: MsÚ 

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. Demko požadoval zapracovať do rozpočtu mesta investičné akcie, ktoré navrhla komisia 

výstavby a ÚP. Medzi poslancami prebehla diskusia o tom, že sa bude operatívne postupovať 

na základe výziev z eurofondov.  

Ing. Demko navrhol, aby súčasťou rozpočtu boli aj rozpočty škôl, školských zariadení 

a rozpočtových organizácií, čo uvádza vo svojom stanovisku hlavný kontrolór. 

 

MsZ ukladá: 

Doplniť do rozpočtu mesta Strážske rozpočty škôl, školských zariadení a rozpočtových 

organizácií. 

T: 09.12.2016    Z: MsÚ, riaditelia škôl, školských zariadení a rozpočtových organizácií 

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

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

Zdržal sa: Jozef Meňovčík, Proti: Martin Šuľak, Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

Rozpočet mesta Strážske na rok 2017 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

vo výške: 

      Rok 2017  3 150 014,84 €  

Bežný rozpočet:     

Príjmová časť rozpočtu  2 960 014,84 € 
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Výdavková časť rozpočtu              2 837 906,84 € 

Prebytok bežného rozpočtu     122 108,00 € 

Kapitálový rozpočet:   

Príjmová časť rozpočtu                0,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                  234 658,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu   -234 658,00 € 

Finančné operácie:   

Príjmová časť rozpočtu     190 000,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                    77 450,00 € 

Prebytok finančné operácie      112 550,00 € 

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 

 

MsZ berie na vedomie: 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2018 – 2019. 

 

K bodu č. 11: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2016 

   

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor konštatoval, že MsPS 

k 30.09.2016 z podnikateľskej činnosti vykazuje zisk, nie stratu. 

 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - Informáciu o hospodárskom výsledku  

MsPS Strážske k 30.09.2016 komisia zobrala na vedomie bez pripomienok a odporúča na 

rokovanie MsZ.  

Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2016 MsZ zobralo na 

vedomie.  

 

K bodu č. 12: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o zmene v tomto 

návrhu dodatku. Na základe pripomienky riaditeľky MŠ bola opravená výška dotácie 

a následne zapracovaná do návrhu dodatku. 

PhDr. Jurečková, referentka školstva podrobne doplnila ďalšie informácie o návrhu dodatku. 
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Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

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

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

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

 

K bodu č. 13: Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske 

 

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

oddelenia podrobne informovala o zmenách v položkách rozpočtu, ktoré boli zapracované do 

rozpočtu mesta na rok 2016. 

Ing. Demko – tento návrh je nezrozumiteľný pre poslancov aj pre občanov, všetky rozpočty by 

mali byť pre občanov vypracované tak, aby im občania rozumeli.  

Prebehla ostrá diskusia medzi Ing. Demkom a Ing. Lecákovou, vedúcou ekonomického 

oddelenia ohľadom predloženého návrhu zmeny rozpočtu. 

Ing. Demko - čo spôsobilo 63% navýšenie verejného osvetlenia ? 

Mgr. Tejgi taktiež poukázal na obrovský nárast položky verejné osvetlenie. 

Primátor – po rekonštrukcii verejného osvetlenia má mesto predpísané šetrenie, preto sa 

reguluje vypínanie verejného osvetlenia. Na základe projektu bolo predpísané šetrenie, 

regulovalo sa vypínanie verejného osvetlenia, ale na základe podnetov a sťažností od občanov 

sa svietilo nepretržite celú noc a to sa teraz odzrkadlilo. Je potrebné to regulovať, aby sme 

nemuseli finančné prostriedky vrátiť, nesplnením predpísaného šetrenia. 

 

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. 2/2016: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 80 891 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených 

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

Rozpočet je po navrhovanej zmene vyrovnaný vo výške 3 194 163,30 €. 

Príjmy: 

Bežný rozpočet     3 080 163,30 € 

Kapitálový rozpočet           6 000,00 € 

Finančné operácie       108 000,00 € 

Rozpočet mesta    3 194 163,30 € 
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Výdavky: 

Bežný rozpočet   2  929 655,30 € 

Kapitálový rozpočet       187 058,00 € 

Finančné operácie        77 450,00 € 

Rozpočet mesta    3 194 163,30 € 

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

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

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

Martin Šuľak 

 

K bodu č. 14: Návrh VZN č../2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Strážske 

 

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

nájomných bytov nižšieho štandardu Okresným úradom Košice, odd. bytovej politiky bolo 

zistené, že VZN nášho mesta nie je v súlade s niektorými ustanoveniami Zákona č. 443/2010 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Keďže v rokoch 2013 a 2015 došlo 

k zmenám v tomto zákone, je potrebné VZN novelizovať. Zároveň boli do návrhu VZN 

doplnené podmienky aj pre ostatné byty. Ďalej podrobne informoval o zmenách, ktoré boli 

zapracované do tohto návrhu. 

 P. Knap, predseda bytovej komisie informoval, že komisia odporúča zvážiť možnosť 

zverejnenia poradovníka žiadateľov o nájomný byt na internetovej stránke mesta. 

PhDr. Bušaničová – nemalo by to byť súčasťou VZN, ale ako úloha mimo VZN. 

Ing. Demko navrhol prijať úlohu zverejniť poradovník žiadateľov o nájomný byt 

a aktualizovať do 14 dní od doručenia žiadosti. 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť poradovník žiadateľov o nájomný byt na web stránke mesta a aktualizovať do  

14 dní od doručenia žiadosti. 

T: trvalý    Z: MsÚ 

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, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Martin Šuľak  
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Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Strážske: 

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. 15: Návrh VZN č../2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o kontrole vykonávanou 

mestskou samosprávou a o základných pravidlách kontrolnej činnosti 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor poukázal na to, že žiadna právna 

norma nás neoprávňuje mať takéto VZN, je potrebné ho zrušiť. Mestu bol doručený podnet 

prokurátora ohľadom tejto záležitosti. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o kontrole 

vykonávanou mestskou samosprávou a o základných pravidlách kontrolnej činnosti: 

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. 16: Návrh textu kroniky za rok 2014 

 

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

Mgr. Lacová – nie je potrebné mať v kronike uznesenia, zápisnice, nie je to podstatné, sú aj 

dôležitejšie veci. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór taktiež poukázal na to, že v návrhu sú zahrnuté nepodstatné 

a nezmyselné veci. 

Primátor odporučil pripraviť písomné pripomienky a predložiť ich na budúce zasadnutie MsZ, 

na ktoré bude pozvaný aj kronikár mesta. 

 

K bodu č. 17: Predpokladané termíny a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok 

2017 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 
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Predpokladané termíny a plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok 2017 MsZ zobralo 

na vedomie.  

 

K bodu č. 18: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

I. polrok 2017  

 

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

MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2017:  

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 poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2017 – 

30.06.2017 v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017: 

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. 19: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových 

príjmov– EK 221 004 ostatné poplatky ( správne poplatky – vnútorná správa, životné 

prostredie ) 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov– EK 221 004 

ostatné poplatky ( správne poplatky – vnútorná správa, životné prostredie )MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 20: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole kapitálových 

výdavkov EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole kapitálových výdavkov EK 716 – 

prípravná a projektová dokumentácia MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 21: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných výdavkov 

– EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto v súčasnosti 

nemá prijatý aktuálny vnútorný predpis upravujúci obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou. 

Smernica č. 3/2011 o aplikácii zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z, 

ktorou mesto stále disponuje sa stala neaktuálnou po novele zákona o VO, po ktorej k 1.7.2013 

o. i. vypadli zo zákona podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, že návrh novej smernice mesto pripravilo 23.1.2014, 

avšak jej prijatie oddialilo ďalších 5 noviel zákona o VO. 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorým sa zrušil zákon č. 25/2006 Z . z.  o VO, 

znovu zaviedol termín „zákazka s nízkou hodnotou“. Z tohto dôvodu je potrebné zo strany 

mesta na túto skutočnosť reagovať, preto odporúča, aby mesto prijalo vnútorný predpis 

upravujúci zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s cieľom zabezpečiť maximálnu 

hospodárnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami na obstarávanie tovarov, služieb a 

stavebných prác v súlade s novým zákonom o VO. 

Ing. Demko navrhol prijať úlohu vypracovať vnútorný predpis o zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

MsZ ukladá:  

Vypracovať vnútorný predpis o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní: 

T: 20.01.2016    Z: MsÚ 

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 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných výdavkov – EK 635 006 údržba 

budov, objektov alebo ich častí MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 22: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania 

účtovnej  dokumentácie v CVČ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 
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Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej  dokumentácie 

v CVČ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 23: Informácie zo zasadnutí komisií  

  

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

   - nájomcom, ktorí majú splnené záväzky voči mestu na dobu 2 roky - do 31.12.2018. 

   - nájomcom, ktorí majú nedoplatky na komunálnom odpade na 3 mesiace - do 31.03.2017. 

Komisia neodporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u nájomcov 

s nedoplatkom na nájomnom. 

MUDr. Jurečková, PhD., predsedníčka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva informovala, 

že komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u všetkých nájomcov na  

ul. Laboreckej. U nájomcov, ktorí majú splnené záväzky voči mestu na dobu 1 rok – do 

31.12.2017 a u nájomcov, ktorí majú nedoplatky na nájomnom a komunálnom odpade na dobu 

3 mesiace – do 31.03.2017. 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

         Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440) 

 

MENO A PRIEZVISKO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

NA DOBU DO 

Anna Rusová U-3/A/1 31.12.2018 

Marcel Miško U-3/A/2 31.12.2018 

Milan Dubovský U-3/A/3 31.12.2018 

Angela Semancová U-3/A/4 31.03.2017 

Erik Dančišin U-3/A/5 31.03.2017 

Alžbeta Štempáková U-3/A/6 31.12.2018 

Lenka Diliková U-3/B/1 31.12.2018 

Ľubica Benkoová U-3/B/3 31.03.2017 

Anna Pilniková U-3/B/4 31.12.2018 

Peter Kosť U-3/B/5 31.12.2018 

Lucia Križanová U-3/B/6 31.12.2018 

Milan Makara U-3/C/1 31.12.2018 

Anna Mazúrová U-3/C/2 31.12.2018 

Jana Turok-Meceňová U-3/C/4 31.12.2018 
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Mária Pavolková U-3/C/5 31.12.2018 

Silvia Smaržiková U-3/C/6 31.12.2018 

Dušana Bevilaguová U-3/C/7 31.12.2018 

 

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 

 

-Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27) 

Komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

-nájomcom, ktorí majú splnené záväzky voči mestu na dobu 1 rok - do 31.12.2017. 

- nájomcom, ktorí majú nedoplatky na nájomnom a komunálnom odpade na 3 mesiace - do 

31.03.2017. 

MsZ schvaľuje: 

Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27) 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

  ČÍSLO BYTU 

 

NA DOBU DO 

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav A-1 31.12.2017 

Dudičová Gabriela A-2 31.12.2017 

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta A-3 31.12.2017 

Adamová Margita a Adam František A-4 31.12.2017 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav A-5 31.12.2017 

Tolvajová Lucia A-6 31.03.2017 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 31.03.2017 

Adam Emil a Adamová Eva A-8 31.12.2017 

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva A-9 31.12.2017 

Janičo Roman a Janičová Ingrid  A-10 31.03.2017 

Hrnčiarová Monika B-1 31.03.2017 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila B-2 31.12.2017 

Tolvajová Albína B-3 31.12.2017 

Kapura Viliam a Kapurová Mária B-4 31.03.2017 

Tolvaj Jozef, st. a Tolvajová Zlatica B-5 31.12.2017 

Miroslava Goroľová B-6 31.03.2017 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza B-7 31.12.2017 

Sabolová Jarmila B-8 31.12.2017 

Šmaťová Anna B-9 31.12.2017 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav B-10 31.03.2017 
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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 z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Miroslav Sidor, Laborecká 620, 072 22 Strážske  žiada o dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 

106/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, z dôvodu potreby 

umiestnenia palivového dreva, ktoré používa na vykurovanie rodinného domu a na svojom 

pozemku nemá možnosť umiestnenia. V minulosti bol užívateľom verejného priestranstva, za 

ktoré platil daň, ale z estetického dôvodu jeho žiadosť bola zamietnutá - komisia neodporúča. 

  

Marek Barláš, Pri parku č. 29, 072 22 Strážske žiada o prenájom pozemku parc. č. 106/4 

o výmere 80 m2 na skladovanie dreva. Pozemok sa nachádza pri jeho dome. V súčasnej dobe 

má uzatvorenú  s mestom Strážske nájomnú zmluvu, ale iba na 80 m2 . Preto žiada o prenájom 

ďalšej časti pozemku, to znamená, že spolu bude 160 m2. Zároveň žiada o zmenu nájomcu 

z fyzickej osoby Marek Barláš na nájomcu  Barláš, s. r. o., Pri parku 29, 072 22 Strážske, IČO: 

45977046, DIČ: SK2023160183 - komisia odporúča prenájom pozemku o výmere 80 m2 

a zmenu z fyzickej osoby na Barláš s .r. o. formou dodatku. 

 

Primátor poukázal na to, že keďže boli doručené 2 žiadosti, mesto musí postupovať podľa 

zákona a navrhuje zverejniť zámer na priamy prenájom parc. č. 106/4. 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na priamy prenájom pozemku parc. č. 106/4 o výmere 80 m² s minimálnou 

cenou 3,31 €/m²/rok. 

T: 10.01.2017    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 

 

Mária Berešová, Milan Ciganoc a Peter Ivan žiadajú o opravu zatekajúcej strechy nad garážami 

na ul. Pod hradom, ktoré majú prenajaté od mesta - komisia odporúča ponúknuť garáže na 

odpredaj. 
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Primátor – je potrebné pripraviť nájomné zmluvy, podmienky na odpredaj, prípadne túto 

záležitosť prejednať aj s právnikom. 

 

Katarína Hrinková, Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske žiada o výmenu 2 okien a zamurovanie 

1 okná, z dôvodu úniku tepla v OD Laborec prevádzka Kaderníctvo Katka. Zároveň žiada 

o odpočet z nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Strážske - komisia 

odporúča výmenu okien. 

Primátor – všetky okná na OD Laborec budú vymenené v najbližšom období. 

Mgr. Kamil Hajdučko – Broadway club, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske žiada o prehodnotenie 

splátkového kalendára, nakoľko momentálna výška splátky je príliš vysoká. Navrhuje zmeniť 

čiastku z 300 € na 150 € mesačne, aby nemal problém plniť splátkový kalendár. Dlh, ktorý mu 

vznikol voči mestu chcel vyrovnať predajom fitnes centra, boxov a inventáru, ktorý mal 

v Broadway clube. Dňa 15.11.2016 vložil na účet mesta 1 300 € - komisia odporúča zníženie 

splátky mesačne na 150 € 

PhDr. Bušaničová - finančná komisia prerokovala žiadosť Mgr. Kamila Hajdučka o zníženie 

mesačnej čiastky na úhradu dlhu,  ktorý má voči mestu na sumu 150 eur. Berie do úvahy 

snahu podnikateľa dlh uhradiť. Komisia odporúča  vyhovieť podľa návrhu, ako je uvedené 

v žiadosti a upraviť splátkový kalendár na čiastku 150 € mesačne až do uhradenia celého 

dlhu. 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

- Oprava strechy na objekte mestskej jedálne - prebieha výberové konanie na zhotoviteľa. 

Komisia bola oboznámená, že sa strecha opravuje, nemala sa možnosť vyjadriť k spôsobu 

opravy.    

- Oprava MK pred požiarnou zbrojnicou - bolo zvolané jednanie s nájomníkmi v objekte 

požiarnej budovy – komisia navrhuje zrekonštruovať miestnu komunikáciu, v prípade dohody 

s nájomníkmi, náklady na jej opravu riešiť dodatkami k nájomným zmluvám v súlade so 

Zásadami hospodárenia s majetkom mesta. 

- Žiadosť p. Sidora na prenájom časti pozemku za objektom požiarnej zbrojnice - prenájom 

časti tohto pozemku bolo prejednané na predchádzajúcom zasadnutí komisie pre p. Barláša. 

Odstupujeme túto žiadosť komisii obchodno-podnikateľskej. 

- Žiadosti o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže na ul. Osloboditeľov v zmysle zmien 

a doplnkov č. 3 ÚPN mesta - sú v súlade so schválenými zmenami a doplnkami č.3 ÚPN, je 
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potrebné vypracovať geometrický plán a rozčleniť na jednotlivé garážové boxy 3x6 m a tiež 

vypracovať projektovú dokumentáciu na garáže k vybaveniu stavebného povolenia, následne 

sa bude komisia zaoberať, či mesto zrealizuje alebo zakúpi tieto garáže, resp., či sa budú 

pozemky predávať a jednotliví stavebníci si budú uskutočňovať garáže podľa vydaného 

stavebného povolenia. Ing. Demko zopakoval nesúhlasné stanovisko komisie zo dňa 

19.01.2016 na výstavbu garáží v tomto priestore, požaduje rozšíriť parkovaciu plochu na 

parkovanie z oboch strán. Komisia bola informovaná o žiadostiach, o vypracovaní PD 

a geometrického plánu komisia nerokovala. (nesúhlasil s výstavbou garáži, odporúča danú 

plochu zrealizovať na parkovisko.) 

- Plán činnosti komisie výstavby na rok 2017 komisia berie na vedomie. 

- Žiadosť od EUROSUPPORT s. r. o. Košice o uplatnenie si predkupného práva na pozemok 

p.č.1823/4 vo výmere 429 m2, ul. Krivošťanská – komisia nedoporučuje uplatnenie 

predkupného práva, vzhľadom k tomu, že po ukončení stavby Malej vodnej elektrárne nebol 

zo strany žiadateľa záujem o odkúpenie pozemku p. č. 1823/4 vo výmere 1360 m2 a mesto 

muselo rozčleniť tento pozemok na p.č.1823/4 až 1823/7. Pozemky p.č.1823/5 a 1823/7 sú vo 

vlastníctve žiadateľa. 

- Žiadosťou Kataríny Hrinkovej o výmenu okien v prevádzke Kaderníctvo Katka v OD 

LABOREC – komisia doporučuje výmenu okien, neodporučuje zamurovať jedno okno, je 

potrebné pripraviť výberové konanie na zhotoviteľa. 

- Žiadosť od Mária Berešová, Milan Ciganoc a Peter Ivan o opravu strechy nad garážami na 

ul. Pod Hradom – komisia doporučuje opravu riešiť v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta, resp. odpredať tieto garáže. 

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

 

Redakčná rada – o plánovaných zasadnutiach redakčnej rady informovala  

PaedDr. Dzurillová 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Pripravované podujatia na mesiac november 2016: 

1. Fitnes cvičenie pre seniorov v spolupráci s o. z. Tanečný aerobik   

2. Beh oslobodenia mesta Strážske 

3. Zumba party a jumping v spolupráci s o. z. Tanečný aerobik 

Pripravované podujatia na mesiac december 2016 a rok 2017 

- 06.12.2016 o 14.30 hod pripravuje mesto v spolupráci s CVČ ako garantom programu akciu 
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„Mikulášsky zvonček“ pre všetky deti na Námestí A. Dubčeka, kde sa zároveň predstavia deti 

a žiaci našich škôl a školských zariadení.  

- 07.12.2016 vianočný koncert ZUŠ v priestoroch mestskej kultúrnej sály.  

- 15.12.2016 sa v mestskej kultúrnej sále uskutoční tradičný vianočný program  „ Daruj viac 

lásky, veď sú tu Vianoce “, v ktorom sa predstavia žiaci škôl a školských zariadení a niektoré 

kultúrne zložky, ktoré pracujú pod referátom kultúry.  

V januári pripravujeme stretnutie primátora mesta s členmi súborov, ktoré patria pod referát 

kultúry, tzv. Novoročné stretnutie, 09.01.2017 vo veľkej zasadačke MsÚ /SZ Rozkvet, 

Zrkadlenie, Paličkovanie/ , program pripravia žiaci ZUŠ a ich vyučujúci. 

V mesiaci február pripravujeme akciu FAŠIANGY v meste, v spolupráci referát kultúry, školy 

a školské zariadenia, záujmové krúžky ako Rozkvet, Gaštanka, Asaben , Rozkvet a ďalší. 

Top akciou na rok 2017 bude Strážčanský jarmok, kde očakávame väčší počet zahraničných 

hostí. K jednotlivým akciám ešte bude komisia zasadať a venovať im pozornosť a prípravu. 

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

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová   

 

Na dnešnom zasadnutí MsZ už boli všetky body prejednávané. 

 

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

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi   

 

Členovia OVP sa zaoberali návrhom celého PHSR. V oblasti ochrany verejného poriadku nemá 

komisia žiadne nové  odporúčania a návrhy a odporúča MsZ PHSR schváliť  po zapracovaní 

pripomienok ostatných subjektov .  

Komisia sa podrobne zaoberala návrhom monitorovania  záujmových priestorov  pre potreby 

realizácie novo koncipovaného projektu „Kamerový systém mesta Strážske -  3 etapa “. 

Komisia vyhodnotila súčasný stav MKS ako čiastočne vyhovujúci . Komponenty MKS sú  

morálne a fyzicky opotrebované. Technické komponenty sú po mnohoročnej nepretržitej 

prevádzke v náročných klimatických podmienkach bez  plánovanej servisnej  údržby na okraji 

doby  životnosti. Pre vyššiu funkčnosť v rámci súčasných štandardov je potrebné obmeniť 

jestvujúci technický park a navrhnúť a realizovať nové digitálne kamery s vyšším rozlíšením 

a infračerveným podsvietením do vzdialenosti, ktorá sa musí vyhodnocovať s odborne 

spôsobilým projektantom. S ohľadom na vyššiu kvalitu súčasných kamier s vyššími  
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rozlišovacími schopnosťami  bude nevyhnutné obmeniť aj rekordér , ktorý je pripravený na 

výstupy zo 16 kamier.  Pri vyššej kvalite prenášaného a uchovávaného záznamu by pre 

nastávajúce potreby nemusel vyhovovať.  

 

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

 

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

 

Anna Šmaťová žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na mimoriadne výdavky na 

nezaopatrené deti - na výdaje spojené so zakúpením školských pomôcok. Zúčastňovala sa na 

aktivačných prácach, ktoré mala na jeden mesiac prerušené a  preto jej nebol vyplatený 

aktivačný príspevok. Z tohto dôvodu nedokáže pokryť výdavky na školské potreby na začiatok 

školského roka. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50 € 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Annu Šmaťovú vo výške 50 €. 

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 

 

Martin Vysocký žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov 

spojených s nevyhnutným ošatením a výdavkami na nezaopatrené deti. Žiadateľ má vyrovnané 

záväzky voči mestu. 

Komisia odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 85 € 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Martina Vysockého vo výške 85 €. 

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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Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Komisia doporučuje MsZ PHSR schváliť s tým, že na str. 7 v zozname skratiek je nutné zmeniť 

„polychrómované bifenyly“ na polychlórované bifenyly“. 

Komisia sa zaoberala zverejneným návrhom rozpočtu na rok 2017. Riešenie väčšiny 

problematík v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia je v kompetencii Mestského 

podniku služieb mesta Strážske. Komisia do návrhu rozpočtu predložila 3 návrhy, ktoré 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli zahrnuté.  

- riešenie podnetu p. Meňovčíka vo veci nedostatočného vyčistenia priekopy p. č. 566, k. ú. 

Strážske, za záhradami na ulici Gaštanovej, dôvodom čoho je vylievanie sa neodtekajúcej vody 

zo záhrad a areálu bývalého autoservisu a tým spôsobenie škody na majetku pri veľkých 

nárazových dažďoch, 

- záznam k „čpavkovému poplachu“, ktorý bol signalizovaný sirénami dňa 17.10.2016 

a navrhovaných opatreniach, ktorých realizáciu zabezpečí Prvá hasičská, a. s; Duslo, a. s. – 

úsek výroby Strážske a Telegrafia, a. s.  s cieľom zabrániť opakovaniu „falošných“ poplachov, 

-preverenie kúpnopredajnej zmluvy kaštieľa v parku; Košický samosprávny kraj nestanovil pri 

predaji tohto majetku žiadne podmienky, 

-MsPS nainštaloval pri zbernom mieste biologicky rozložiteľného odpadu pri zadnej bráne 

záhradkárskej osady Sihoť novú fotopascu s možnosťou zasielania obrázkov na telefón 

riaditeľa. 

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

 

Športová komisia nemala zasadnutie. 

 

K bodu č. 24, 25: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Informuje primátor: 

- Na základe vydaného zákazu na používanie pyrotechniky počas celého roka Mestským 

zastupiteľstvom v Bratislave p. Dana Krajčírová, ktorá nie je občiankou mesta Strážske, žiada 

MsZ v Strážskom o navrhnutie takéhoto zákazu v našom meste. 

 

- Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou SBK, s. r. o. 

Vranov nad Topľou so sídlom B. Nemcovej 1 ako predávajúcim a spoločnosťou  

ITS Consulting, s. r. o. so sídlom Miletičova 5B, Bratislava – mestská časť Ružinov ako 

kupujúcim došlo okrem iných aj k prevodu všetkých práv a záväzkov týkajúcich sa samostatnej 
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organizačnej zložky s názvom „ Stredisko 10 Vinohrad “ na kupujúceho ITS Consulting  

s. r. o. zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenou medzi Mestom Strážske ako 

prenajímateľom a spoločnosťou SBK, s. r. o. Vranov nad Topľou ako nájomcom. Na základe 

tejto skutočnosti vstupuje spoločnosť ITS Consulting s. r. o. ako nájomca do všetkých práv 

povinností vyplývajúcej zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 134/2002 v znení jej 

dodatkov na miesto pôvodného nájomcu SBK, s. r. o. Vranov nad Topľou. Spoločnosť ITS 

Consulting s. r. o. bude znášať všetky poplatky, ktoré prípadne vzniknú a súvisia so zmenou 

nájomcu ( pripojovacie poplatky, fakturované položky za distribúciu, variabilné a iné položky 

podľa faktúry za dodávku a distribúciu, regulované položky za elektrickú energiu ). 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou SBK, s. r. o. Vranov nad Topľou so sídlom B. Nemcovej 1, 

093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36470694, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov,  Oddiel Sro, Vložka číslo 12579/P ako predávajúcim a spoločnosťou  ITS Consulting, 

s. r. o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45268991, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., Oddiel: Sro, Vložka číslo 

12579/9 ako kupujúcim o predaji časti podniku uzatvorený dňa 01.02.2016.  

 

MsZ poveruje: 

Primátora Mesta Strážske, aby na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 

01.02.2016 v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťami SBK, s. r. o. 

Vranov nad Topľou so sídlom B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36470694, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  Oddiel Sro, Vložka číslo 12579/P 

ako predávajúcim a  ITS Consulting, s. r. o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - 

mestská časť Ružinov, IČO: 45268991, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I.., Oddiel: Sro, Vložka číslo 12579/9 ako kupujúcim vykonal všetky úkony, ktoré 

sa dotýkajú Mesta Strážske ako prenajímateľa  vo vzťahu k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov č. 134/2002 zo dňa 24.09.2002 v znení jej dodatkov. 

 

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 

 

VÚB, a. s. o žiada o ďalšie predĺženie nájomnej zmluvy za nezmenených podmienok, ktorú 

má s mestom uzavretú na dobu určitú ( do 31.12.2016 ). 

 



- 26 - 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženie nájmu do 31.12.2018 na nebytový priestor v objekte súpisné číslo 300 o celkovej 

výmere 120 m² s nájomcom VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 

31 320 155 za nezmenených podmienok. 

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 

 

MUDr. Jurečková, PhD. – ráno a večer nesvietia svetlá na sídlisku, ul. Okružná. 

-uvažovať o zákaze používania pyrotechniky, alkoholom potúžená mládež, zbytočný hluk pre 

zvieratá, úrazové poškodenia mladistvých. 

P. Šuľak – po ukončení výkopových prác, ktoré boli na tejto ulici realizované,  je predpoklad, 

že bol narušený kábel verejného osvetlenia a nastala porucha. Pracuje sa na odstránení poruchy.  

MUDr. Jurečková, PhD. - oznámiť občanom o tomto probléme rozhlasom alebo v novinách. 

PhDr. Bušaničová informovala, v akom štádiu je spracovanie  Komunitného plánu, že je to 

strategický dokument, ktorý bude slúžiť mestu a zároveň žiada o poskytnutie spolupráce. 

 

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov PhDr. Bušaničová navrhla odmenu pre 

poslanca vo výške 300 €.  

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre poslanca vo výške 300 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 

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 

 

PhDr. Bušaničová navrhla odmenu pre hlavného kontrolóra mesta 800 € za jeho celoročnú 

prácu a prácu, ktorú vykonával na základe požiadaviek poslancov. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 800 € za rok 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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Primátor navrhol odmenu pre zástupkyňu primátora mesta PhDr. Bušaničovej vo výške 500 € 

v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre zástupkyňu primátora mesta vo výške 500 € v súlade so Zásadami 

odmeňovania poslancov 

Hlasovanie: Za: 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, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová 

P. Juhásová oznámila, že sa ku dňu 10.01.2017 vzdáva mandátu poslanca. Zároveň sa 

poďakovala poslancom,  členom komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva za doterajšiu 

spoluprácu a zaželala všetkým veľa pracovných úspechov v ďalšom období. 

MUDr. Jurečková, PhD. sa poďakovala p. Juhásovej za spoluprácu, za prácu v komisii 

sociálnej pomoci a zdravotníctva, za prácu, ktorú vykonávala pre mesto ako zdravotná sestra. 

Zároveň navrhla uvažovať o mimoriadnej odmene. 

Primátor vyjadril poďakovanie p. Juhásovej za prácu poslankyne v mestskom 

zastupiteľstve a poprial jej ďalšie pracovné a osobné úspechy. 

 

Mgr. Lacová – v akom štádiu je oprava mestskej telocvične?  

- kedy bude realizované stravovanie dôchodcov, bude zriadený denný stacionár ? 

PhDr. Bušaničová informovala, že zriadenie denného stacionára je súčasťou Komunitného 

plánu, bola to najväčšia požiadavka od občanov, bude pripravený návrh, štúdia denného 

stacionára a predloží sa na zasadnutie MsÚ. 

Ing. Demko – mestský cintorín nebol osvetlený počas sviatkov pamiatky zosnulých dňa 

03.11.2016, je prevádzkový predpis na osvetlenie cintorína ? 

P. Šuľak vysvetlil, že ak svieti verejné osvetlenie na ul. Osloboditeľov, je osvetlený aj cintorín, 

v tom čase bolo verejné osvetlenie nastavené od 17.00 hod. Je to prvá vážna pripomienka, 

pretože počas sviatočných dní boli len pozitívne ohlasy od občanov mesta. 

Ing. Demko - do dnešného dňa nie sú označené autá MsPS, označenie áut je súčasťou kultúry, 

pred rokom som žiadal vozidlá označiť. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – všetky nákladné vozidlá sú označené, akurát tranzit nie je 

označený, ale podľa zákona nie sme povinní ich označovať. 

P. Knap – na parkovisku oproti U2 je vrak auta, aby sa nezačalo kopiť viac áut. 

 

PhDr. Jurečková informovala, že sa skončilo funkčné obdobie v Rade školy pri MŠ a  je 

potrebné delegovať nových členov za zriaďovateľa. Navrhla  p. Danku Baánovú a PhDr. Alenu 

Jurečkovú. 
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MsZ deleguje: 

P. Danku Baánovú a PhDr. Alenu Jurečkovú za zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole 

v Strážskom: 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Danka Baánová 

 

PhDr. Jurečková informovala, že boli vypracované Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

o výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Strážske v školskom roku 2015/2016 a sú k nahliadnutiu na referáte školstva. Každá správa je 

taktiež zverejnená na webovej stránke školy a školského zariadenia. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku 2015/2016. 

 

Ing. Rohaľ, predseda ŠK Strážske predložil žiadosť ŠK o mimoriadnu dotáciu vo výške  

3 500 € na nevyhnutné výdavky spojené s prevádzkovaním futbalu. Poskytnutá dotácia v roku 

2016  už bola vyúčtovaná. Taktiež bola podaná žiadosť o zakúpenie autobusu, doteraz nedostali 

odpoveď.   

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že nebola urobená administratívna finančná kontrola 

súvisiaca s požadovanou dotáciou. Je nutné dodržať všetky podmienky podľa zákona o 

finančnej kontrole, až potom môže byť schválená dotácia po uzatvorení a zverejnení zmluvy 

vyplatená. 

Po obsiahlej diskusii a pripomienkach poslancov k tejto záležitosti PhDr. Bušaničová navrhla 

hlasovať za schválenie dotácie pre ŠK Strážske vo výške 3500 €. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Športový klub Strážske vo výške 3 500 €: 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav 

Demko, Magdaléna Juhásová, Martin Šuľak, Neprítomná: Danka Baánová 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 2 6 / 2 0 1 6 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť, za prácu 

vykonanú pre mesto Strážske, zaželal všetkým prítomným príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov a rokovanie o 17,50 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia: PhDr. Liduška Bušaničová   Martin Šuľak 


