
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 27. januára 2017 

 

 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

Tejgi, Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

   

 

Návrhová komisia: Mgr. Martin Tejgi, Mgr. Eva Lacová, Danka Baánová   

Hlasovanie: 

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

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD. 

 

  

Overovatelia:  Mgr. Martin Tejgi, Mgr. Eva Lacová 

Hlasovanie: 

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

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, 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.    Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne MsZ p. Magdalény Juhásovej 

5.    Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát 

6.    Vyhlásenie MsZ o nastúpení náhradníka na poslanca MsZ 

7.    Kontrola plnenia uznesení   

8.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

9.    Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom 

10.  Návrh Komunitného plánu mesta Strážske na obdobie 2016 - 2022 

11.  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2014 

12.  Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác 

13.  Návrh VZN č.2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2007 o odchyte voľne pohybujúcich sa 

       zvierat v meste Strážske a ich umiestnení do mestskej karanténnej stanice 

14.  Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016 

15.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017 

16.  Správa o činnosti MsP   

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2016 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí  

       MsZ konaných v 1. polroku 2016 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – EK 133 012  

       Daň za užívanie verejného priestranstva 

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

       rok 2016 

21.  Informácie zo zasadnutí komisií 

22.  Interpelácie poslancov 

23.  Diskusia - Rôzne 

24.  Záver                                                             

 

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

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

Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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K bodu č. 4: Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne MsZ p. Magdalény Juhásovej 

Primátor informoval, že dňa 18.01.2017 p. Magdaléna Juhásová, poslankyňa mestského 

zastupiteľstva doručila na MsÚ písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne MsZ 

z dôvodu zrušenia trvalého pobytu v meste Strážske. 

Za prvého náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý získal najväčší počet hlasov 

a nebol zvolený vo voľbách v roku 2014 je Ing. Ondrej Drutár. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

- Vzdanie sa mandátu poslankyne MsZ p. Magdalény Juhásovej. 

- Skutočnosť, že prvý náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý získal najväčší 

počet hlasov a nebol zvolený za poslanca vo voľbách v roku 2014 je Ing. Ondrej Drutár. 

 

K bodu č. 5: Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát 

 

Ing. Ondrej Drutár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý 

prečítal a podpísal 

MsZ konštatuje, že: 

Ing. Ondrej Drutár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca  mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 6: Vyhlásenie MsZ o nastúpení náhradníka na poslanca MsZ 

 

MsZ vyhlasuje : 

nastúpenie náhradníka Ing. Ondreja Drutára za poslanca MsZ v súlade s ustanoveniami  

§ 51, ods. 1,2 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov: 

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

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

Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

K bodu č. 7: Kontrola plnenia uznesení   

 

Úlohy z Uznesenia č. 226/2016 zo dňa 07.12.2016: 

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

cenou 3,31 €/m²/rok s termínom splnenia 10.01.2017 – úloha bola splnená. 

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

boli doručené 2 ponuky, z ktorých výhodnejšiu predložil p. Marek Barláš, preto komisia 
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odporúča schváliť prenájom pozemku pre p. Mareka Barláša. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu pozemku  parc. č. 106/4 o výmere 80 m2 pre Mareka 

Barláša, Pri parku 29/2, 072 22 Strážske za účelom skladovania dreva za cenu 7,30 €/m2/rok 

v súlade s priamym prenájmom pozemku dňa 16.01.2017: 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, 

Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

-doplniť do rozpočtu mesta Strážske rozpočty škôl, školských zariadení a rozpočtových 

organizácií - úloha splnená, písomný materiál obdržali poslanci v materiáloch.   

-k strategickým dokumentom predkladaným na rokovanie MsZ prikladať dôvodové správy – 

termín je trvalý. 

-zverejniť poradovník žiadateľov o nájomný byt na web stránke mesta a aktualizovať do 14 

dní od doručenia žiadosti – termín trvalý – úloha bude prejednaná v bode informácie zo 

zasadnutia bytovej komisie. 

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

o verejnom obstarávaní – úloha splnená, každý zamestnanec MsÚ obdržal tento predpis. 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.  

 

K bodu č. 8: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienky Mgr. Lacovej: 

 – v akom štádiu je oprava mestskej telocvične ?  

Čo sa týka opravy podlahy, bola opravená veľmi rýchlo, telocvičňa je v prevádzke. 

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

Na minulom zasadnutí MsZ PhDr. Bušaničová na túto pripomienku odpovedala.  

Primátor doplnil, že v rozpočte mesta bol už schválený príspevok na stravovanie dôchodcov, 

pripravuje sa materiál ohľadom výšky príspevku na stravovanie dôchodcov. 

Zriadenie denného stacionáru je dlhodobou myšlienkou mesta, je súčasťou komunitného plánu, 

ktorý sa bude dnes schvaľovať.  

Pripomienka p. Knapa: 

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

Problém rieši p. Roman, náčelník MsP. Bolo zistené, že vlastník auta je tohto času vo väzení,  
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je potrebné postup prejednať s právnikom, aby nevznikol právny problém. 

 

Na ostatné pripomienky poslancov už bolo odpovedané na minulom zasadnutí MsZ. 

 

MsZ zobralo na vedomie riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 

 

K bodu č. 9: Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom 

 

Predkladaný investičný zámer bol zaslaný poslancom elektronicky. Primátor mal úvodný 

komentár, v ktorom informoval, že  už v máji 2016 bola mestu predložená ponuka na prestavbu 

objektu kasární na bytový dom. Objekt kasární ani pozemok nie je vo vlastníctve mesta. 

Vlastník tohto objektu ponúka mestu na odpredaj pozemok vrátane budovy za 1,20 € s DPH, 

čo je pre mesto veľmi výhodná ponuka. Mesto na výstavbu nájomných bytov má vlastný 

pozemok, ale je podaná petícia občanov, aby pri najbližšej zmene smerného ÚP bola výstavba 

bytov zrušená.  Tento investičný zámer je  v súlade so smerným územným plánom mesta. 

Taktiež bola mestu predložená ponuka na odkúpenie budovy LDCH na tento účel, ale za cenu 

100 tis. €, čo je veľký rozdiel. V meste je málo nájomných bytov, je povinnosťou mesta, aby 

sa  naše mesto rozvíjalo.  

P. Knap, predseda bytovej komisie informoval,  že vzhľadom k tomu, že komisia neeviduje 

žiadnu žiadosť o nájomný byt, neodporúča schváliť tento zámer, mesto nepotrebuje byty 

v takom veľkom rozsahu. Navrhol, aby sa za tých istých podmienok realizovala prestavba 

v OD Laborec alebo v budove U2.  

Primátor – záujemcov o byty je dosť. Okrem zaevidovaných žiadostí, v prieskume záujmu 

o nájomné byty v meste Strážske, svoj záujem o nájomný byt potvrdilo návratkou s podpisom 

ďalších 44 žiadateľov. 

Na budovu OD Laborec je pripravený projekt na prestavbu na byty vyššieho štandardu, do 

ktorých mala investovať SSM. Budova U2 je pomerne dosť využitá, taktiež je možné v nej 

zriadiť denný stacionár pre dôchodcov.  

P. Knap – k dnešnému dňu na komisiu neboli doručené tieto 44 žiadostí. 

Primátor – prieskum bol už zrealizovaný v máji, je smutné, že poslanec nevie o tom aj napriek 

tomu, že nebol prítomný v máji na zasadnutí MsZ. 

Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP informoval, že všetci členovia komisie vyjadrili 

pochybnosť o plnej obsadenosti 35 nájomných bytov nájomníkmi, čo pre mesto znamená do 

budúcnosti riziko splácať úver aj z vlastných finančných prostriedkov mesta, po ekonomickej 

stráne považujú zámer za dobrý.  
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MUDr. Jurečková, PhD. – nesúhlasím s výstavbou, v uvedenom prieskume potvrdili záujem  

ľudia, ktorí nebudú vedieť splácať poplatky, sú to dlžníci mesta, máme dosť problémov s nimi, 

ktoré riešime každé zastupiteľstvo s neprispôsobivými občanmi.  

PhDr. Bušaničová – ak je predkladaný návrh pre mesto výhodný, prečo ho nepodporiť. 

Hľadáme najlepšie možnosti aké sú, nájomné byty sú pre občanov, žiadny z poslancov nechce 

ublížiť občanom mesta, tieto byty budú slúžiť nielen mladým ale aj starším občanom. Je to 

výhodný projekt z ekonomického pohľadu, možno je to posledná možnosť, preto podporujem 

tento návrh. Ak občania nebudú súhlasiť, budeme hľadať iné možnosti, iné návrhy. 

S objektom U2 je na základe komunitného plánu sociálnych služieb pripravený určitý zámer 

a to zriadenie denného stacionára a služieb, ktoré s ním súvisia, potrebujeme prízemné 

priestory. 

Ing. Demko predniesol viac pripomienok a to k finančným nákladom na výstavbu, k výberu 

realizátora stavby, k potrebe nájomných bytov. Do PHSR nebola zahrnutá požiadavka na 

výstavbu nájomných bytov. K takejto významnej akcii mesta  nebola diskusia s občanmi 

mesta. Zároveň navrhol iné možnosti ohľadom zabezpečenia bytov pre občanov.   

Primátor - zvolať verejné zhromaždenie občanov môže len MsZ, nie primátor. PHSR je živým 

dokumentom, je možné ho aktualizovať na každom zasadnutí MsZ. Ďalej informoval, že mesto 

nevkladá žiadne financie do tejto prestavby. Vybrať dodávateľa si nemôže  mesto, ak nie je 

vlastníkom budovy, robme to, čo sa robiť dá a využime túto príležitosť.  

P. Baánová – nie som proti výstavbe, ale hľadajme iné priestory pre výstavbu , napr. budova 

U2, objekt ani areál kasárni sa mi nepáči. 

Mgr. Lacová vyjadrila obavy, že ako bude prestavba kontrolovateľná, či to bude kvalitne 

prerobené, pretože je to stará budova, aby nedošlo k tomu, ako v budove U3, ktorá nie je 

kvalitne prerobená. Kto v týchto bytoch bude ubytovaný ?  

Primátor – o byt môže žiadať občan, ktorý má trvalý pobyt 3 roky v meste Strážske, byty 

prideľuje len MsZ,  je to v rukách poslancov. 

P. Meňovčík – ak to nebude vlastniť mesto, potom to môže dopadnúť ako s budovami 

chemikov, pretože iný majiteľ si vyberie nájomníkov, akých chce on, čo potom bude ďalej. 

P. Šuľak – je potrebné myslieť na sociálne slabšie rodiny, ktoré potrebujú takéto byty. Poslanci 

nepatria do tej skupiny sociálnej, sú dobre situovaní a ich deti sú dobre zabezpečené. 

Mgr. Tejgi – je to štandardný postup, ktorý využívajú všetky obce a mestá na Slovensku. 

Slovensko je druhou krajinou s najnižším počtom nájomných bytov. ZMOS a vláda sa dohodli, 

že vláda podporí takúto výstavbu všetkých miest a obcí. V našom meste je potrebná výstavba 

nájomných bytov, mali by sme sa pozerať dopredu, vytvoriť dopredu podmienky, riziká tu nie 
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sú, lokalita nie je zlá, tak ako inak využiť túto lokalitu. 

Ing. Drutár  informoval, že urobil prieskum medzi občanmi, ktorí vyjadrili obavy, kto tam bude 

bývať, nemá základný seriózny podklad, aby sa vedel rozhodnúť. 

Ing. Demko mal výhrady, že o tejto záležitosti nebolo rokované na finančnej komisii a nemá 

ani stanovisko hlavného kontrolóra. Poukázal na to, že projekt je veľmi predražený, čo sa 

odzrkadlí v nájomnom, ktorý budú platiť občania. Vyjadril veľké pochybnosti o firme 

UNIBAU, s. r. o. Humenné, ktorá by mala realizovať túto prestavbu. 

Ing. Kúkoľ, konateľ firmy UNIBAU, ktorý je aj majiteľom budovy kasární a pozemku, 

pohoršene a pobúrene reagoval na zavádzajúce pripomienky a informácie Ing. Demka. 

Ohľadom investičného zámeru na prestavbu kasární poskytol všetky potrebné podrobné 

informácie. Ďalej poukázal na to, že aj napriek tomu, ak by mesto neschválilo tento zámer, 

firma stavbu zrealizuje a on rozhodne, kto tam bude bývať. Mesto už nebude môcť rozhodovať 

o nájomníkoch týchto bytov. Medzi Ing. Demkom a Ing. Kúkoľom prebehla ostrá diskusia. 

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla dať priestor aj prítomným občanom na vyjadrenie sa k tejto 

záležitosti.   

Hlasovanie za udelenie slova prítomným občanom: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Prítomní občania mesta predniesli svoje názory a pripomienky, ktoré boli rôzne, kladné aj 

záporné. Taktiež vyjadrili svoje obavy, kto v týchto bytoch bude bývať. 

Primátor a poslanci na ich otázky a pripomienky hneď odpovedali. 

P. Ladislav Měšťan okrem iného poukázal na to, že skupina poslancov, resp. dvaja poslanci, 

ktorí nevyhrali voľby primátora šíria zákulisné reči, vedú rozbroje, rozprávajú klamstvá a 

povedal, že Ing. Demko pripravil mesto o veľa pracovných miest.   

Ing. Demko - nikdy som nikoho v živote za 35 rokov nezamestnával, preto som ani  nemohol 

nikoho pripraviť o pracovné miesto. 

Mgr. Lacová navrhla dnes nehlasovať a urobiť prieskum medzi občanmi, každý poslanec vo 

svojom pracovnom obvode. 

Ing. Demko – mali by sme rozhodnúť dnes, informácií bolo dosť. Ak nie, tak navrhujem zvolať 

verejné zhromaždenie občanov k tejto záležitosti. 
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MsZ zvoláva: 

Zhromaždenie občanov dňa 24.03.2017 o 17.00 hod. vo viacúčelovej sále k investičnému 

zámeru – Prestavba objektu kasární na bytový dom: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

MsZ zobralo na vedomie Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom. 

 

K bodu č. 10: Návrh Komunitného plánu mesta Strážske na obdobie 2016 – 2022 

 

Materiál bol poslancom odoslaný elektronicky. PhDr. Bušaničová, spracovateľka tohto 

dokumentu mala podrobný komentár, v ktorom informovala,  že zákon o sociálnych službách 

stanovuje komunitné plánovanie sociálnych služieb pre obec a mestá ako povinnosť a ukladá 

obciam a mestám povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. 

Komunitný plán sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 

v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode. Určuje potreby rozvoja 

sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 

podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Hlavný význam komunitného plánu 

spočíva v stanovení priorít v práci s jednotlivými komunitami a časových intervalov na 

dosiahnutie požadovaných cieľov, pričom zmyslom komunitného plánovania je naplánovať 

také služby, ktoré zlepšia situáciu cieľových skupín (deti, mládež, rodina v núdzi, seniori, 

zdravotne ťažko postihnutí občania a pod.).Proces tvorby komunitného plánu sociálnych 

služieb je zosúladený s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2022, 

čím je zabezpečená celistvosť a aktuálnosť všetkých strategických dokumentov samosprávy. 

Komunitný plán podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva a následne sa bude 

pravidelne 1x ročne vyhodnocovať a aktualizovať.  

Zároveň poďakovala všetkým členom pracovnej skupiny za spoluprácu pri tvorbe 

komunitného plánovania, Bc. Hudákovej, referentke sociálnych vecí a rodiny za jej 

profesionálny prístup. 

Mgr. Lacová – je to veľmi dobre vypracovaný dokument, pochvala patrí všetkým, ktorí sa na 

jeho tvorbe podieľali. 
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Primátor poďakoval PhDr. Bušaničovej, garantovi procesu komunitného plánovania za jej 

aktívnu odbornú spoluprácu a prínos. 

MsZ schvaľuje: 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Strážske na obdobie rokov 2016 – 2022. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

K bodu č. 11:  Návrh textu do kroniky mesta za rok 2014 

 

Materiál bol poslancom odoslaný elektronicky. Primátor informoval, že p. Poprík, kronikár 

mesta bol pozvaný na zasadnutie komisie kultúry, školstva a mládeže, kde sa prejednali 

požiadavky a návrhy poslancov, aby boli zaznamenávané len hlavné body z uznesení MsZ. Je 

potrebné včas doručiť informácie o činnosti  spoločenských organizácií a športových klubov, 

aby mohli byť zapracované do kroniky mesta. 

 

MsZ schvaľuje: 

Text do kroniky mesta za rok 2014: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

K bodu č.12: Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2011 Povodňový plán 

záchranných prác 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková, spracovateľka materiálu 

informovala, že podľa zákona o ochrane pred povodňami je mesto, v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami, povinné vypracovať povodňový plán 

záchranných prác. Pre mesto Strážske bol vypracovaný a schválený ako VZN č. 1/2011. Na 

základe Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých mesto plní 

úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v 

jeho medziach. Zákon o ochrane pred povodňami nesplnomocňuje mesto vydať Povodňový plán 

záchranných prác formou VZN. Preto sa Povodňový plán záchranných prác ako VZN ruší. 

 

MsZ schvaľuje: 
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VZN č. 1/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných prác. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Povodňový plán záchranných prác mesta Strážske 

Predkladaný materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej podobe. 

Podľa  § 3 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

povodňových plánov a postup ich schvaľovania, mesto každoročne vypracúva alebo preskúma 

a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác a predkladá ho okresnému 

úradu. Predložený Povodňový plán záchranných prác mesta je vypracovaný ako dokument a 

zahŕňa personálne zmeny, týkajúce sa zmien členov Okresnej povodňovej komisie Michalovce, 

Technického štábu okresnej povodňovej komisie Michalovce, Okresného úradu, odboru 

krízového riadenia Michalovce, Krízového štábu okresného úradu Michalovce a spoločnosti 

Ekologické služby, s. r. o. Strážske, vrátane telefonických kontaktov. 

 
MsZ zobralo na vedomie Povodňový plán záchranných prác mesta Strážske. 

 

K bodu č. 13: Návrh VZN č.2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2007 o odchyte voľne 

pohybujúcich sa zvierat v meste Strážske a ich umiestnení do mestskej karanténnej 

stanice 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Roman, náčelník MsP mal úvodný 

komentár. Informoval, že VZN č. 1/2007 bolo prijaté na základe Zákonov č. 282 /2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Zákona NR SR č.488/2002 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti. Citovaný zákon bol nahradený Zákonom č. 39/2007 o veterinárnej 

starostlivosti. Riešenie problematiky, ktorou sa VZN zaoberalo stratilo svoje opodstatnenie po 

úprave celého obsahu VZN v citovaných príslušných právnych normách, ktoré sú ako vyššie 

právne normy nadradené všeobecne záväzným nariadeniam miest a obcí.  

MsZ schvaľuje: 

VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2007 o odchyte voľne pohybujúcich sa zvierat 

v meste Strážske a ich umiestnení do mestskej karanténnej stanice: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 
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Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap 

 

K bodu č. 14: Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap 

 

K bodu č. 15: Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

MsZ schvaľuje: 

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap 

 

K bodu č. 16: Správa o činnosti MsP   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Roman, náčelník MsP mal úvodný 

komentár. 

PhDr. Bušaničová – správa obsahuje prehľadné štatistiky, ale nepatria tu niektoré veci, mala 

by mať inú formu,  nepísať ju ako esej, či príbeh, radšej rozoberať výsledky vašej záslužnej  

práce na porade s poslancami, v závere vyzdvihnúť podnety od občanov. 

Ing. Demko – nemám výhrady, je to dobrý materiál, MsZ nemá určovať náčelníkovi MsP, ani 

riaditeľovi MsPS, čo má písať. Ak v nej opisuje svoje pocity,  je to obohatením tejto správy. 

Malo by sa uvažovať do budúcnosti o umiestnení semaforov riadených radarov. 

 

Správu o činnosti MsP za rok 2016 MsZ zobralo na vedomie.  

 

K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2016 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór mal úvodný 

komentár. 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2016 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo 

zasadnutí MsZ konaných v 1. polroku 2016 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ 

konaných v 1. polroku 2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov 

– EK 133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – EK 133 012 Daň 

za užívanie verejného priestranstva MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

sťažností a petícií za rok 2016 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

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

2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 21: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Komisia bola oboznámená s upravenou projektovou dokumentáciou „Prestavba objektu 

kasární na bytový dom“, ktorú vypracoval Ing. Ladislav Komjáthy, Popradská 58/B, Košice 

Stavebné povolenie č.D2014/002208/297 zo dňa 30.12.2014 bolo vydané Mestom Strážske. 

Na komisiu boli prizvaní Ing. Vladimír Uram a Ing. Ladislav Kukoľ, investor a zhotoviteľ 

UNIBAU SK, s .r. o., Humenné.  
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Komisia doporučuje vypracovať geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie 

pozemkov, po vypracovaní GP osloviť jednotlivých vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sa budú 

podieľať aj na cene za vypracovanie GP podľa výmery im patriacej nehnuteľnosti. Komisia 

doporučuje odpredaj pozemkov riešiť v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu , ktorá je uvedená v Kúpnej 

zmluve, za náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a náklady, ktoré sú spojené 

s prevodom nehnuteľnosti do katastra (odôvodnenie: odpredaj pozemku p.č.1403/1 bol už 

v roku 2004 pre Vratislava Lipovského).  

Komisia doporučuje opraviť jednotlivé zatekajúce strechy v tomto poradí: 

1. Nová strecha na budove mestskej jedálne – po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom 

STAVOCONZULT s. r. o., Michalovce do 3 mesiacov a za vhodných klimatických 

podmienok 

2. Oprava strechy požiarnej zbrojnice – predpokladaná cena 15 tis. € s DPH 

3. Oprava strechy bufetu v parku – predpokladaná cena 6,5 tis. € s DPH 

4. Oprava strechy na dvojúčelovom zariadení  - riešiť celú komplexne 

5. Oprava strechy MŠ formou reklamácie 

Komisia bola oboznámená s výberovým konaním na výmenu všetkých okien z východnej 

strany na budove OD Laborec – výmena bude podľa rozpočtu na údržbu budov. 

Komisia doporučuje vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemkov a vysporiadanie 

pozemkov na SPF riešiť samostatne. 

Komisia bola informovaná o predloženej projektovej dokumentácii „Prístavba a rekonštrukcia 

Materskej školy“ – bude sa ňou zaoberať na budúcom zasadnutí komisie. 

Komisia z predchádzajúceho zasadnutia komisie určila poradie uskutočnenia investičných 

akcií na rok 2017, v prípade schválenia projektu a získania finančných prostriedkov na ulicu 

Za záhradami z EU fondov, z vlastných zdrojov takto: 

1. Rozšírenie miestnej komunikácie (od štátnej cesty I/18 k gréckokatolíckej fare na 

ul. Mierovej) -  predpokladaná cena 10 tis. € s DPH 

2. Rozšírenie MK ul. Krivošťanská (p. č. 1826/1, od RD č.339 po RD č.342) - 

predpokladaná cena 9 tis. € s DPH 

3. Odstavná plocha pri požiarnej zbrojnici predpokladaná cena 15 tis. € s DPH (resp. 

dohodou s jednotlivými nájomníkmi v objekte požiarnej zbrojnice) 

Komisia bola informovaná o oznámení o začatí konania o predlžení platnosti stavebného 

povolenia na stavbu „I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka cesty“. 
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Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Pavol Mikolaj žiada o opätovné pridelenie 3-izbového nájomného bytu v obytnom dome U3 

na ul. Obchodnej, v ktorom aj toho času býva. Dôvodom je skutočnosť, že platnosť nájomnej 

zmluvy mu skončila dňa 31.12.2014 a nakoľko mal na byte evidovaný nedoplatok nebola mu 

predĺžená nájomná zmluva. Žiadateľ uvádza, že dňa 16.12.2016 celý nedoplatok vyrovnal. 

Taktiež uvádza, že sa zaväzuje, že nájomné bude riadne platiť, aby sa situácia neopakovala. 

Nakoľko žiadateľ má uhradené záväzky voči mestu a žiadosť spĺňa podmienky k prideleniu 

nájomného bytu, komisia odporúča opätovné pridelenie nájomného bytu U-3/B-2 na  

ul. Obchodnej 440 a uzatvorenie zmluvy o nájme bytu do 30.06.2017. 

 

MsZ schvaľuje: 

Pridelenie nájomných bytov: 

Nájomný byt – Obytný dom U-3 ( ul. Obchodná 440 ) 

Meno a priezvisko   Č. bytu  Na dobu do 

Pavol Mikolaj     U-3/B-2 30.06.2017 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Silvia Ridajová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. Nakoľko sa vydala 

a majú dieťa, chceli by sa ako rodina osamostatniť. Toho času býva stále s rodičmi aj spolu 

s deviatimi súrodencami. V byte býva taktiež jej brat spolu so svojou rodinou. 

Žiadosť spĺňa podmienky k prideleniu nízkoštandardného nájomného bytu preto komisia 

odporúča pridelenie nájomného bytu č. B-5 na ul. Laboreckej. 

 

MsZ schvaľuje: 

Nájomný byt – Nižší štandard ( ul. Laborecká 281/27 ) 

Meno a priezvisko   Č. bytu  Na dobu do 

Silvia Ridajová   B-5   31.12.2017 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 
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Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

Komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

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

Meno a priezvisko   Č. bytu  Na dobu do 

Angela Semancová    U-3/A/4 31.12.2018 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Meno a priezvisko   Č. bytu  Na dobu do 

Erik Dančišin    U-3/A/5 31.12.2017 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Meno a priezvisko   Č. bytu  Na dobu do 

Ľubica Benkoová   U-3/B/3 31.12.2017 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

 

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

Meno a priezvisko    Č. bytu  Na dobu do 

Lucia Tolvajová    A- 6  31.12.2017 

Karol Goroľ a Silvia Goroľová  A-7  31.12.2017 

Roman Janičo a Ingrid Janičová  A-10  31.12.2017 

Monika Hrnčiarová    B-1    31.12.2017 

Viliam Kapura a Mária Kapurová  B-4  31.12.2017 

Miroslava Goroľová    B-6  31.12.2017 
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Magdaléna Tokárová a Ladislav Tokár B-10  31.12.2017   

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Komisia ešte raz prejednala a prehodnotila možnosť zverejňovania poradovníka žiadateľov 

o nájomný byt. Komisia po opätovnom prehodnotení a zvážení neodporúča zverejňovať 

poradovník žiadateľov o nájomný byt, aby nedošlo ku konfliktu záujmu. 

MsZ ruší: 

Bod D/4 Uznesenia č. 226/2016 zo dňa 07.12.2016 Zverejniť poradovník žiadateľov 

o nájomný byt na web stránke mesta a aktualizovať do 14 dní od doručenia žiadosti. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Vladislav Ciganoc, Komenského 669, 072 22 Strážske žiada o prenájom garáže, alebo 

v prípade predaja mestských garáži žiada o odkúpenie a Ján Elek , Vihorlatská 626/28, 072 22 

Strážske  žiada o prenájom garáže - komisia odporúča pripraviť návrh  a časť mestských garáži 

odpredať   

Ing. Demko odporučil pripraviť konkrétny materiál ohľadom tejto záležitosti a predložiť na 

najbližšie zasadnutie  MsZ. 

Primátor informoval, že už bola zadaná úloha pre zamestnancov MsÚ, materiál bude 

predložený na zasadnutie MsZ. 

 

P. Silvia Pavlišinová – SP CAFFÉ, s. r. o., 072 21 Voľa  21,  IČO: 50 647 822 žiada o prenájom     

nebytového priestoru – kryt CO (pri Milk Agro) o výmere  32 m2, za účelom zriadenia 

kancelársko-skladového priestoru internetového obchodu tzv. Osobné odberné miesto  

E-SHOPU - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v kryte CO. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru v kryte CO (pri Milk Agro) o výmere 

32 m2   pre Silviu Pavlišinovú – SP CAFFÉ, s. r. o., 072 21 Voľa 21, za účelom zriadenia 

kancelársko-skladového priestoru internetového obchodu tzv. Osobné odberné miesto E-
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SHOPU za cenu podľa VZN č. 13. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, 

Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

  

MMA-CROSSFIT, o. z., Mierová 196, 072 22 Strážske žiada o prenájom nebytového priestoru 

v objekte bývalého A-clubu, ktoré sú dlhodobo nevyužívané. Vzhľadom k tomu, že zanikla 

posilňovňa v bývalom Broadway clube, občianske združenie zakúpilo nové materiálne 

vybavenie, ktoré z priestorových dôvodov v teraz využívanej telocvični nie je možné 

umiestniť. Ich snahou je podchytiť a vytvoriť možnosti pre čo najviac členov, ktorí by 

pokračovali v cvičeniach - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v objekte po 

bývalom A-clube. 

 

MsZ súhlasí: 

So zámerom na prenájom nebytového priestoru v objekte po bývalom A-clube o výmere  

237 m² pre MMA-CROSSFIT, o. z., Mierová 196, 072 22 Strážske za účelom zriadenia 

posilňovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( viacnásobná neúspešná OVS a dlhodobo 

neobsadený nebytový priestor ). 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom nebytového priestoru v objekte po bývalom A-clube o výmere 

237 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci. 

T: 03.02.2017     Z: MsÚ 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 
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Komisia odporúča MsZ schváliť dotácie pre spoločenské organizácie podľa uvedeného 

návrhu:   

OV Slovenský zväz chovateľov       400 € 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske      1 000 € 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, filiálka Krivošťany     1 200 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske          300 € 

Miestny spolok Slovenský červený kríž         300 €  

P. Šuľak navrhol dotáciu pre rímskokatolícku cirkev vo výške 3 200 € na rekonštrukciu farskej 

budovy,  na zachovanie kultúrnej pamiatky. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácií podľa návrhu komisie: 

Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2017: 

OV Slovenský zväz chovateľov       400 € 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske      1 000 € 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, filiálka Krivošťany     1 200 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske          300 € 

Miestny spolok Slovenský červený kríž         300 €  

 

 Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,  

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

Proti: Danka Baánová, Martin Šuľak, Zdržal sa: Jozef Meňovčík, Neprítomná: PaedDr. Jana 

Dzurillová 

Týmto hlasovaním bol schválený návrh komisie, preto nebolo potrebné hlasovať o návrhu  

p. Šuľaka. 

 

MŠ žiada o navýšenie rozpočtu MŠ na rok 2017 o 3 650 € z dôvodu organizačného 

zabezpečenia 50.výročia vzniku MŠ. Komisia odporúča v určitom rozsahu prispieť MŠ na 

uvedené oslavy. O navrhovanej výške navýšenia rozpočtu by mala rozhodnúť finančná 

komisia.  

Na komisiu bol pozvaný p. Poprik, kronikár mesta Strážske. Komisia vyzdvihla prácu  

p. Poprika a diskutovala o navrhovanom texte do kroniky za rok 2014. P. Poprik navrhuje, aby 

sa pri príležitosti prvej písomnej zmienky (r.2017) alebo  udelenia štatútu (r. 2018) pripravili: 

 - dve verzie pohľadníc mesta Strážske (história a súčasnosť) cca 1500 ks na každú verziu, 

 - prezentačný album – historické zábery na mesto (30 - 40 str.) – 20 ks,  

 - zriadiť v priestoroch MsÚ (galéria) Pamätnú izbu. 
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Pripravované podujatia:  

03.02.2017    5. Fašiangový večer o 15. hod. v priestoroch kina.  

05.03.2017     Program k MDŽ  a  „Strážčanský slávik“o 15.00 hod. v priestoroch kina.  

29.03.2017    Deň učiteľov na MsÚ o 10. hod. 

21.04.2017    Deň Zeme,  Námestie A. Dubčeka o 15. hod.  

28.04.2017    Stavanie mája, Námestie A. Dubčeka o 15. hod.  

26. -  27.05.2017   Strážčanský jarmok  

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

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Komisia prerokovala  žiadosť Materskej školy o navýšenie rozpočtu  na rok 2017  o 3 650 €  

z dôvodu organizačného zabezpečenia 50. výročia vzniku MŠ.  Rezerva pre školu a školské 

zariadenia v roku 2017 je vo výške 2 920 €. Nakoľko v rozpočte  nie je dostatočná rezerva na 

krytie prípadných požiadaviek, členovia komisie odporúčajú  zistiť,   z akých zdrojov je možné 

túto požiadavku  financovať. Z tohto dôvodu nie je možné v tomto stave rozhodnúť s konečnou 

platnosťou v prospech  predloženej žiadosti materskej školy.   Komisia sa touto žiadosťou bude 

zaoberať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie. 

Člen komisie p. Magdoško požaduje prehodnotiť výšku dotácií pre športové kluby. Dotácia pre 

futbalový klub je nedostatočná, nepokrýva ani nevyhnutné výdavky a bez podpory 

významných sponzorov nebude udržateľná. Navrhuje zvýšiť finančne prostriedky pre  ŠK 

Strážske futbalový oddiel.  

Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Komisia navrhuje MsZ, aby sa v roku 2017 zaoberalo možnosťou umiestniť  na určených 

cestách bezpečnostné semafory. Semafory  sú  dopravným  zariadením, ktoré má výrazným 

spôsobom prispieť k zabezpečeniu max. dovolenej rýchlosti na komunikáciách 1/18 a 1/74 

a zvýšiť tak bezpečnosť v telese križovatky týchto ciest. 

 

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

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – infomovala MUDr. Jurečková, PhD. 
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Mária Čabáková žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych liečebných 

nákladov. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia po prehodnotení žiadosti 

odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 70 € podľa čl. 1  

ods. 4 a čl. 5 ods. 4 v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 

mestom Strážske. 

MsZ schvaľuje: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Máriu Čabákovú vo výške 70 €: 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Anna Vašátková žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov 

spojených s liečebnými nákladmi, so základným vybavením domácnosti a nevyhnutným 

ošatením. O poskytnutie dávky žiada z dôvodu nízkeho príjmu. Žiadateľka má vyrovnané 

záväzky voči mestu. Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť 

jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50 € podľa čl. 5 ods. 3 bod a) a čl. 5 ods. 4 v zmysle 

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

 

MsZ schvaľuje: 

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

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

MsZ ruší: 

členstvo p. Magdalény Juhásovej v komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

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

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 
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Podľa VZN č. 5/2010 a uzatvorených zmlúv sú športové organizácie povinné predložiť 

vyúčtovanie za rok 2016 do 15.1.2017. Vyúčtovanie predložili v stanovenom termíne všetky 

kluby okrem Športového kolkárskeho klubu, preto komisia navrhla znížiť dotáciu pre tento 

klub. Kontrola vyúčtovania dotácií prebieha.  

Na základe zistených nedostatkov z kontroly vyúčtovania dotácií v roku 2016, komisia navrhla 

znížiť dotáciu  Klubu slovenských turistov a odporúča schváliť MsZ dotácie pre športové kluby 

podľa uvedeného návrhu.  

Komisia navrhuje, aby sa vypracovalo nové VZN o dotáciách (Návrh predložiť do 30.6.2017).  

 

O slovo požiadala p. Krochmaľová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

P. Krochmaľová, členka Klubu slovenských turistov vyjadrila nespokojnosť a nesúhlasila 

so stanoviskom Ing. Marka, hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu dotácie ich klubu. Požadovala 

vysvetlenie, prečo bola zmluva o poskytnutí dotácie zmenená bez ich upozornenia, konkrétne 

bolo dopísaný účel použitia dotácie pridaním slova okolie. Taktiež požaduje navýšiť dotáciu 

pre Klub slovenských turistov vo výške, akú žiadali ( 1250 € ), pretože neporušili VZN. 

O slovo požiadal p. Šul, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

 

P. Šul vo svojom vystúpení taktiež požadoval vysvetlenie, na základe čoho má mať Klub 

slovenských turistov krátenú dotáciu, keď dodržujú VZN o dotáciách. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – zmluvu o poskytnutí dotácie podpísal za KST štatutár, účel 

použitia dotácie v zmluve je identický s tým, čo je uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie, 

takže obviňovanie zo strany KST, že slovo „ okolie “ tam „niekto“ vsunul neobstojí, je na 

zamyslenie, že člen KST a zároveň člen komisie športu šíri reči, že bol „ spáchaný podvod na 

KST “ a je na zvážaní klubu, či by mal naďalej ostať členom komisie. S nedostatkami 

z kontroly 4/2016 boli oboznámení všetci dotknutí zástupcovia klubov na zasadnutí komisie 

13.05.2016; to, že sa informácia nedostala do KST, nech si klub vyrieši sám. Na slovo okolie 

síce neexistuje exzaktná definícia, ale sú určité nepísané normy, ktoré aj podľa webových 

portálov berú okolie mesta max. do 50 km. Dotácia nie je nárokovateľná, čo niektoré kluby 
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doteraz nechcú pochopiť. Len pre ilustráciu, v Michalovciach sú 2 turistické oddiely a v rokoch 

2012 – 2016 dostali od mesta spolu od 100 € do 500 €, kým mesto Strážske dáva turistom 

dlhodobo dotáciu na úrovni 1 250 € - 1 500 €. V porovnaní s oddielmi, ktoré hrajú súťaže, resp. 

pretekajú, si turisti vďaka štedrej dotácii od mesta žijú ako vo vatičke. Sú reči, že na šport dáva 

mesto málo finančných prostriedkov, podľa môjho názoru však na šport ide dosť peňazí, len 

ich treba správne nasmerovať. Odporúčam prehodnotiť aj zloženie športovej komisie, resp. 

všetkých komisií, v ktorých by mali byť predovšetkým poslanci a až potom prípadní odborníci 

z radov občanov. 

 

O slovo požiadal p. Magdoško, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

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

Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  Neprítomná: PaedDr. Jana Dzurillová 

P. Magdoško poukázal na to, aké sú vysoké nevyhnutné náklady, ktoré futbalový oddiel 

potrebuje na svoju činnosť a navrhol navýšenie dotácie pre ich športový klub. Taktiež 

požadoval hľadať riešenie zo strany mesta a poslancov, aby navrhli spôsob ako nájsť finančné 

prostriedky, napr. navýšením položky na šport v rozpočte mesta, aby mohol futbal v meste 

fungovať a reprezentovať naše mesto. 

 

O slovo požiadala p. Búciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana 

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

Tejgi,  Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

 

P. Búciová vo svojom vystúpení vyjadrila ospravedlnenie, že nepredložili v predpísanom 

termíne vyúčtovanie dotácie športového kolkárskeho klubu a požadovala, aby sa klubu 

nekrátila dotácia. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, že podľa VZN pri nedodržaní termínov by sa mala 

vrátiť celková výška dotácie, ktorá bola schválená. Športová komisia navrhla len mierne 

zníženie ich požiadavky. 

Medzi poslancami prebehla ohľadom tejto záležitosti obsiahla diskusia, v ktorej  

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla nekrátiť ale schváliť  dotáciu pre Klub slovenských turistov 

tak, ako to požadujú, t. j. vo výške 1 250 €. 

 

Hlasovanie za návrh športovej komisie:  

Dotácie pre športové kluby na rok 2017: 
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Volejbalový klub          1 550 € 

Športový kolkársky klub              850 € 

Klub slovenských turistov               742 €  

Oddiel kulturistiky a silového trojboja      1 050 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel            12 250 € 

Mestský bežecký oddiel           1 650 € 

Tanečný aerobik         500 € 

Tenisový klub               200 € 

Občianske združenie kolkárov        300 € 

Slovenský hortingový zväz – MMA          400 € 

 

Za: 0, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

Tento návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za návrh MUDr. Jurečkovej, Phd.: 

Volejbalový klub      1 550 € 

Športový kolkársky klub           850 € 

Klub slovenských turistov         1 250 €  

Oddiel kulturistiky a silového trojboja   1 050 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel                12 250 € 

Mestský bežecký oddiel           1 650 € 

Tanečný aerobik         500 € 

Tenisový klub               200 € 

Občianske združenie kolkárov        300 € 

Slovenský hortingový zväz – MMA         400 € 

 

Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, 

PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Mgr. Martin Tejgi,  Zdržal sa: Martin 

Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
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Zápis zo zasadnutia komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

 

K bodu č. 22, 23:  Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

MUDr. Jurečková: 

 - na ul. Pod hradom na zákrute je potrebné odstrániť kopy snehu, ktoré zabraňujú prejazdu áut, 

na ul. Pod hradom nesvieti svetlo pred p. Greňom, nefunguje rozhlas. 

 

Ing. Demko navrhol prijať úlohu označiť všetky vozidlá MsPS logom firmy a úlohu pripraviť 

vnútorný predpis o používaní áut mesta Strážske.  

MsZ ukladá: 

Označiť všetky vozidlá MsPS logom firmy: 

T: 15.02.2017    Z: MsPS 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi,  Zdržal sa: Jozef 

Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť vnútorný predpis o používaní áut mesta Strážske: 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana 

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

Proti: Jozef Meňovčík, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

 

Ing. Demko - na web stránke mesta v rubrike otázky a odpovede nie je odpovedané na otázky 

občanov. Web stránka by sa mala kontrolovať každý deň, je potrebné ju sprevádzkovať, určiť 

správcu, aby občania mesta mohli využívať túto ponuku mesta. 

Primátor informoval, že bola vykonaná 3. zmena rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením  

č. 3/2016. 

MsZ zobralo na vedomie 3. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2016. 

 

MsZ ruší: 

Členstvo p. Magdalény Juhásovej v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov ( Zákon č. 357/2004 Z. z. ): 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana 

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

Tejgi,  Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, PaedDr. Jana Dzurillová 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 2 7 / 2 0 1 7 

 

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

o 18,15 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Martin Tejgi    Mgr. Eva Lacová 


