
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 27. apríla 2017 

 

 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

   

 

Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Jozef Meňovčík   

Hlasovanie: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

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

 

  

Overovatelia:  PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap 

Hlasovanie: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

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

 

 

  

 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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O t v o r e n i e 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák, 

ktorý privítal poslancov 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.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2016 

7.    Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2016 

8.    Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Strážske  

9.    Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o byty, teplo a iné  

       služby, Michalovce za 1-12/2016 

10.  Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2016 

11.  Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

12.  Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom 

13.  Návrh Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov   

14.  Návrh obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet a súvisiace priestory v objekte  

       Kolkárne “ 

15.  Mestské garáže – informácia 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných  

       mimo pracovného pomeru v Základnej škole a v Centre voľného času 

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

       dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 

18.  Informácie zo zasadnutí komisií 

19.  Interpelácie poslancov 

20.  Diskusia - Rôzne 

21.  Záver                                                                      

  

Ing. Demko navrhol presunúť bod  č. 12 Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na 

bytový dom pred bod č. 18 Informácie zo zasadnutí komisií. 

 

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

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

Mgr. Martin Tejgi 

 

PhDr. Bušaničová navrhla, aby sa o 15,00 hod. zasadnutie MsZ prerušilo, aby sa poslanci 

mohli  zúčastniť dnešných osláv „ Stavanie mája “ na námestí. 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

Primátor navrhol, aby bolo v úvode udelené slovo Ing. Uramovi, zástupcovi firmy Energia 

plus s. r. o., , pretože sa nemôže zúčastniť celého dnešného zasadnutia MsZ. Nemohol sa 

zúčastniť rokovania na minulom zasadnutí MsZ, nemohol byť ani na zhromaždení občanov. 

Je najkompetentnejšou osobou, čo sa týka investičného zámeru - Prestavba objektu kasární na 

bytový dom.  

 

Program so zmenou:                                                          

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2016 

7.    Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2016 

8.    Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Strážske  

9.    Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o byty, teplo a iné  

       služby, Michalovce za 1-12/2016 

10.  Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2016 

11.  Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

12.  Návrh Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov   

13.  Návrh obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet a súvisiace priestory v objekte  

       Kolkárne “ 

14.  Mestské garáže – informácia 
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15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných  

       mimo pracovného pomeru v Základnej škole a v Centre voľného času 

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

       dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 

17.  Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom 

18.  Informácie zo zasadnutí komisií 

19.  Interpelácie poslancov 

20.  Diskusia - Rôzne 

21.  Záver        

                              

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

Ing. Uram vo svojom vystúpení informoval o zmenách, ktoré boli podľa požiadaviek poslancov 

zapracované do investičného zámeru – prestavba objektu kasární na bytový dom a o 

predloženom návrhu  na uznesenie, ktorý je pripravený na dnešné zasadnutie MsZ a je potrebné 

ho schváliť. Primátor doplnil ďalšie informácie ohľadom tejto záležitosti. Zo strany poslancov 

neboli žiadne otázky a pripomienky. 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení  

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 227/2017 zo dňa 27.01.2017: 

-Označiť všetky vozidlá MsPS logom firmy. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že všetky vozidlá MsPS boli označené  názvom firmy, 

nie logom, pretože MsPS logom nedisponuje. Taktiež bol označený aj tranzit, ktorý bol 

spochybnený a vyjadrenie ohľadom označenia tohto vozidla bolo doručené primátorovi. 

 

-Pripraviť vnútorný predpis o používaní áut mesta Strážske - takýto vnútorný predpis má mesto 

už pomerne veľmi dávno vypracovaný, preto nie je potrebné pripravovať ďalší. 

- 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 – úloha bola splnená. 
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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 – zhromaždenie bolo uskutočnené 

v stanovenom termíne. 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

  

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že závada bola odstránená hneď na nasledujúci deň. 

Primátor konštatoval, že v čase, keď mrzlo a bolo zlé počasie, nefungoval  rozhlas aj v celom 

meste, tohto času je už rozhlas funkčný, avšak vyskytujú sa ešte určité problémy. 

Pripomienka Ing. Demka: - 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 podrobne opísal proces, akým sa odpovedá občanom, ktorý je dosť komplikovaný, 

keďže súčasná web stránka mesta je zastaralá. Pripravuje sa zriadenie novej web stránky mesta, 

tak, aby občanovi mohol priamo odpovedať zodpovedný zamestnanec. Predpokladá sa, že tento 

proces by už nemal byť zdĺhavý a bude možné operatívne odpovedať občanom na ich otázky. 

Poukázal na veľmi nízky počet občanov, ktorí využívajú tento spôsob komunikácie, občania 

sa viac informujú osobne priamo u primátora alebo na jednotlivých referátoch MsÚ. 

Ing. Demko poukázal na to, že odpovede nie sú podpísané konkrétnym zamestnancom MsÚ, 

je tam uvedený len webmaster, z čoho nie je jasné, kto odpovedal. Je to hrubá brutálna 

vulgárnosť, neúcta voči občanovi, čím sa odrádzajú občania používať túto stránku. Požadoval, 

aby sa každý zamestnanec MsÚ podpisoval za odoslanú odpoveď. 

P. Kičinka, správca siete - webmaster je zodpovedná osoba za web stránku. E-mailové adresy 

prevádzkovateľov webových stránok orgánov verejnej správy slúžiace pre ich komunikáciu 

s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou majú pred deliacim znakom @ tvar  

„ webmaster “.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór -  je vždy lepšie, keď bolo na otázku odpovedané. Ak by nebola 

odoslaná žiadna odpoveď, tak toto by bola neúcta k občanovi. Keď toto považuješ za brutalitu, 
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čo je potom brutalita, vulgárnosť, ak niekto niekoho zbije alebo zabije. Ak si mal inú, 

konkrétnu  predstavu, mal si ju definovať vtedy, keď si dával návrh na zriadenie takejto rubriky 

a nie teraz používať takéto silné slová. 

Ing. Demko - prečo si nevystúpil aj voči  poslancovi Meňovčíkovi, keď sa verejne neslušne a  

vulgárne vyjadroval na zasadnutí MsZ, vtedy nikto nereagoval, že to bolo nekultúrne. 

 

MsZ zobralo na vedomie  riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 

 

K bodu č. 6: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2016 

 

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

konštatoval, že podiel odpadov vytriedených v našom meste bol v roku 2016 len 9,1 % 

z celkovej produkcie a vyzval poslancov k predloženiu konkrétnych návrhov ohľadom 

zvýšenia separácie odpadov u občanov. 

P. Šuľak, predseda komisie ŽP - komisia správu prediskutovala a zobrala informáciu na 

vedomie. Po diskusii doporučuje vedeniu mesta: 

- zaviesť kontrolu kontajnerov pred vyprázdnením s fotodokumentáciou, 

- oboznámiť správcov bytových domov, že sa kontajnery budú kontrolovať, 

- vyzvať správcov bytových domov, aby na svojich schôdzach informovali občanov 

o nevyhnutnosti triedenia zložiek komunálneho odpadu, 

- postihovať občanov v prípade nesprávneho ukladania odpadov. 

Pripomienky komisie: 

- v meste sa veľmi málo triedi odpad, triedenie záleží od uvedomelosti občanov, 

- nefunguje represívna zložka – kým nebude postih nenaučíme občanov triediť, 

- zvýšeniu triedenia môže prispieť iba informovanie obyvateľov, napr. cez správcov 

bytových domov a tiež zavedenie objektívnej kontroly kontajnerov 

P. Šuľak zároveň uviedol konkrétne prípady a nepríjemné skúsenosti s občanmi nášho mesta, 

ktorí sú nedisciplinovaní pri vynášaní odpadov, neseparujú odpad a tým porušujú predpisy 

mesta. Vzorom separácie je sused p. F. Sisák, ktorý ukážkovo separuje a dodržiava poriadok 

v bytovom dome. 

Ing. Drutár – 9 %  vytriedených odpadov je smiešne číslo, je to vizitka nás, obyvateľov mesta. 

Chýba konkrétny strategický plán, spôsob, osveta v spolupráci s neziskovými organizáciami 
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na ochranu prírody. Navrhol vypracovať strategický plán s časovými krokmi, ako sa bude 

postupovať, riešenia triedenia zložiek komunálneho odpadu, aby sme sa posunuli. Ak občania 

nezačnú separovať odpad, v konečnom dôsledku to bude znamenať zvyšovanie cien za odvoz 

komunálneho odpadu pre všetkých občanov mesta. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať strategický plán riešenia triedenia zložiek komunálneho odpadu s časovými 

krokmi: 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z: MsÚ, MsPS 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

Primátor – je ťažké dokazovať a nájsť vinníka, t. j. občana v bytovom dome. Pre lepšiu 

kontrolu by mali byť zberné nádoby oplotené pri všetkých bytových domoch, aby sme vedeli 

aspoň ako ktorý bytový dom separuje. V rodinných domoch je to ľahšie kontrolovateľné. 

Ďalej informoval, že mesto má pripravený vypracovaný projekt na zriadenie zberného dvora a 

očakáva výzvu z eurofondov, v ktorej budú definované oprávnené a neoprávnené náklady. Na 

základe tohto bude jasné, či bude musieť mesto pristúpiť k úprave rozpočtu pre nákup zberných 

nádob pre biologicky rozložiteľný odpad.   

P. Meňovčík odpovedal na pripomienku p. Baánovej  ohľadom vývozu zberných nádob 

triedeného odpadu a taktiež poukázal na nedisciplinovanosť občanov mesta pri separovaní 

odpadu. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS konštatoval, že odkedy sú označené zberné nádoby nálepkami pre 

jednotlivý druh odpadu, občania začali vo väčšom množstve separovať odpad. 

Ing. Demko – správcovia bytových domov majú iné zákonom stanovené povinnosti a nemajú 

kontrolovať separovanie odpadu, ale žiadal som svojich občanov aby separovali. 

Aký bude princíp kompostérov, je potrebné pripraviť určité kritéria, podmienky, aké budú 

kompostéry. Kompostér je výhodnejšia voľba, čo sa týka ekológie a financií pre mesto.  

Mgr. Lacová poďakovala Ing. Fedorkovi,  riaditeľovi MsPS za zabezpečenie príklopov a 

nálepiek do MŠ, takže už môžu s deťmi od malička pracovať na separovaní. Taktiež uviedla 

príklad ako boli  občania motivovaní a donútení separovať odpad v iných mestách, čím sa im 

znížili poplatky za vývoz odpadu. 
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Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2016 MsZ zobralo 

na vedomie. 

K bodu č. 7: Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2016 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal Ing. Fedorko, 

riaditeľ MsPS. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia prerokovala 

informáciu o hospodárení MsPS za rok 2016. K predloženému materiálu neboli zo strany 

členov komisie vážnejšie pripomienky, komisia odporúča Informáciu o hospodárení MsPS za 

rok 2016 zobrať na vedomie. 

Ing. Drutár – chýbajú vysvetlivky skratiek, chýba tu vízia, alebo plán na ďalší rok, ako bude 

MsPS podnikať, mal by to byť komplexnejší materiál. 

Keďže MsPS má rozsiahly vozový a technický park,   nezanedbáva sa údržba ? Položka opravy 

a udržiavanie 2 tis. eur ročne sa mi zdá málo. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS  informoval, že servisné prehliadky sa vykonávajú zamestnancami 

MsPS, čím sa snažia ušetriť, ale pre odborné úkony sú objednávané externé firmy. Taktiež 

MsPS poskytujú svoje služby aj okolitým obciam a mestám. Ďalej informoval, že je pripravený 

návrh na prerozdelenie zisku. Plánuje sa výmena podlahy a kúrenia v mestskej telocvični. 

Ing. Demko – spotreba elektrickej energie verejné osvetlenie mesta je nižšia, chýba porovnanie, 

malo by sa uvádzať v rovnakých jednotkách. Navrhol vykonať audit hlavných ističov v meste 

odborne spôsobilou osobou.  

Primátor – takýto audit bol  už zrealizovaný v minulom roku bez nákladov na odborne 

spôsobilú osobu. 

Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 8: Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Strážske  

 

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

uviedol dôvod vypracovania tohto návrhu dodatku. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady: 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  
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Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

K bodu č. 9: Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o byty, 

teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2016 

 

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

  

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia prerokovala 

tento materiál, zo strany členov komisie neboli vážnejšie pripomienky. Je tu množstvo 

nevymožiteľných pohľadávok, je potrebné prijať určité opatrenia na ich doriešenie. Komisia 

doporučuje predloženú informáciu zobrať na vedomie. 

Ing. Demko – podľa zákona o správe bytových domov musí správca 1 krát ročne vypracovať 

výročnú správu, tento materiál nepovažujem za takúto správu. Požadoval, aby Domspráv  

s. r. o. predložil výročnú správu za rok 2016 pre bytové domy. 

 

MsZ ukladá: 

Správcovi bytov vypracovať výročnú správu za rok 2016 pre bytové domy Mesta Strážske 

v správe DOMSPRÁV s. r. o. Michalovce 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z:DOMSPRÁV s. r. o. Michalovce 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, 

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

 

Ing. Demko – v elektronickej interpelácii som požadoval odpovede na otázky: 

 - aká je aktuálna tvorba FPÚaO v €/m² na U3, Chemik A,B,2, Vihorlatská 626 a Laborecká 

A,B ? 

- aká bola tvorba a použitie FPÚaO v uvedených objektoch, kde sú nájomné byty mesta, v 

rokoch 2011 - 2016 ? 

Predložené odpovede z MsÚ:  

Aktuálna tvorba fondu opráv a údržby v €/m2: 

A. Obytný dom U-3 (ul. Obchodná): Fond opráv a údržby sa netvorí, 

B. Obytné domy A, B (ul. Laborecká): 7,- Eur/mesačne/byt, 

(Podlahová plocha bytov: 42,13 m2 – 48,43 m2) 

C. Obytný dom Chemik: Nie je vo vlastníctve mesta Strážske, 
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D. Ul. Vihorlatská 626: Nie je vo vlastníctve mesta Strážske. 

 

Tvorba a použitie fondu opráv a údržby v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Strážske za 

obdobie rokov 2011 – 2016: 

-po konzultácií so správcom bytov – Domspráv, s. r. o.: Správca bytov Domspráv, s. r. o. 

vzhľadom na vyžiadanie materiálu v krátkom časovom rozmedzí, predloží požadovaný 

materiál v písomnej podobe na budúce zasadanie MsZ. 

 

Ing. Demko - je neprípustné zo zákona, aby nájomník bytového domu, konkrétne U3 netvoril 

fond prevádzky údržby a opráv, je to neprijateľné, ako sa má potom udržiavať bytový dom. 

Žiadam odpoveď ohľadom tejto záležitosti. Navrhol prijať úlohu, aby bola predložená finančná 

analýza nákladov na prevádzku nájomných bytov. 

Primátor - v minulom období sa na žiadosť občanov U3 menili nájomné zmluvy, v ktorých sa 

upravovala výška nájmu, preveríme to a na budúce zasadnutie MsZ predložíme materiál aj 

návrh ako to budeme riešiť. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór doplnil informácie ohľadom tvorby výšky nájomného, ktorá bola 

v tom čase veľmi vysoká. Podľa platnej legislatívy vlastník nájomných bytov,  t. j. mesto má 

z dohodnutého nájomného tvoriť fond prevádzky a údržby. 

 

MsZ ukladá: 

Spracovať finančnú analýzu nákladov na prevádzku nájomných bytov. 

T: najbližšie zasadnutie MsZ    Z: MsÚ 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o byty, teplo a iné služby, 

Michalovce za 1-12/2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 10: Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2016 

  

Písomný materiál - Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2016, Správu nezávislého 

audítora pre štatutárny orgán Mesta Strážske a Mestské zastupiteľstvo a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok 2016 mali poslanci k 
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dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala, že v roku 2016 mesto 

svoj plánovaný schodok neprekročilo  a skutočný  výsledok  mesta k 31.12.2016  je  prebytok  

vo výške 186 787,97 €. Na dosiahnutom výsledku sa najviac  podieľali prekročené príjmy  

bežného  a kapitálového rozpočtu ako aj úspora vo výdavkovej časti rozpočtu. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia prerokovala 

Záverečný účet mesta za rok 2016. Do budúcnosti je potrebné programový rozpočet 

prepracovať.  K predloženému materiálu neboli zo strany členov komisie vážnejšie 

pripomienky a komisia odporúča Záverečný účet mesta za rok 2016 schváliť. 

 

MsZ zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán Mesta Strážske 

a Mestské zastupiteľstvo Mesta Strážske. 

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

2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

MsZ schvaľuje: 

-Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2016 bez výhrad  

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Neprítomný: Mgr. Martin 

Tejgi 

-Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2016 po usporiadaní vo výške 178 633,32 € takto : 

 a ) do rezervného fondu 177 633,32 € 

 b ) do sociálneho fondu 1 000 €  

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Neprítomný: Mgr. Martin 

Tejgi 

-Odvedenie zostatku finančných operácií vo výške 14 115,73 € do rezervného fondu. 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Neprítomný: Mgr. Martin 

Tejgi 
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MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 86 230,23 € v 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období.  

T: 31.12.2017   Z : vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné 

obdobie 2016 vo výške 48 046,37 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v 

schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období. 

T: 31.12.2017    Z : riaditeľ MsPS 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

K bodu č. 11 Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

 

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

oddelenia informovala o návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta. Navrhovaná zmena uvažuje so 

zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o prostriedky na projekt Zvyšovanie 

energetickej účinnosti objektu MsÚ v Strážskom vo výške 429 430,35€ spolufinancovanie 

mesta vo výške 22 601,60 €  a projekt kamerový systém vo výške 10 000 € 

spolufinancovanie  mesta vo výške 3 500 €. V navrhovanej zmene sú plánované aj 

prostriedky na výkup pozemku vo výške 2 650 € (chodník smer Brekov). Krytie  na 

spolufinancovanie projektov, ako aj  na výkup pozemkov sú plánované z fondu rezerv 

a rozvoja mesta. Rozpočet po navrhovanej zmene, ako vyrovnaný vo výške 3 618 196,79 €. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia prerokovala 

predložený materiál a  odporúča Návrh na I. zmenu rozpočtu roku 2017 schváliť. 
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MsZ schvaľuje: 

V súlade s ods. 2 písmenom  a ), b )  § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2017: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 503 181,95 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 3 653 196,79 €. 

Príjmy: 

Bežný rozpočet      2 965 373,74 € 

Kapitálový rozpočet       434 339,40 € 

Finančné operácie       253 483,65 € 

Rozpočet mesta    3 653 196,79 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet     2 843 265,74 € 

Kapitálový rozpočet       732 481,05 € 

Finančné operácie        77 450,00 € 

Rozpočet mesta    3 653 196,79 € 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

K bodu č. 12: Návrh Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov   

 

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

Vypracovanie týchto zásad bola jednou z priorít mesta Strážske a môžu sa meniť podľa 

požiadaviek občanov. 

P. Baánová  navrhla tieto zmeny:  

-zrušiť finančný príspevok pre poberateľov dôchodku, ktorého výška je od 400 - 450 a od 450 

- 500, do 300 navýšiť na 2 €, od 301 – 350 navýšiť  na 1,75  € a od 351 – 400  navýšiť na  

1,50 €. 

PhDr. Bušaničová – vypracovaný návrh zásad je v súlade s komunitným plánom mesta, bola 

to požiadavka občanov a je prioritou mesta vypracovať ich. 
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Hlasovanie za pôvodný návrh Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov: 

ZA: O,  Neprítomný: Mgr. Martin Tejgi 

Hlasovaním poslancov pôvodný návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu p. Baánovej pre Zásady pre poskytovanie finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov so zmenou: 

Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, 

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

Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová, Neprítomný: Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 13: Návrh obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet a súvisiace priestory 

v objekte Kolkárne “ 

 

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

prejavený záujem aj o celoročný prenájom objektu kolkárne. Mesto  hľadá možnosti na podanie 

projektu na energetické úspory ohľadom tejto budovy, je to v riešení, ak už bude známy 

výsledok, potom sa rozhodne o ďalšom postupe ohľadom celoročného prenájmu kolkárne.  

 

MsZ schvaľuje: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nasledovnej časti nehnuteľnosti: Bufet 

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

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

okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, 

katastrálne územie Strážske. Podmienky OVS sú prílohou uznesenia. 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

MsZ ukladá: 

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

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

nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej 
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na LV č. 1236, vedenej  okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, 

obec Strážske, katastrálne územie Strážske. Doba prenájmu je do 31.08.2017.  

T: 03.05 2017    Z: MsÚ 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

K bodu č. 14: Mestské garáže – informácia 

 

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

mestské garáže odpredať, ale najskôr je potrebné zvážiť, či v prvom kole zvýšiť nájom a až 

potom garáže odpredať. Upozornil, že to bude dlhodobý proces, keďže pri procese odpredaja 

sa  postupuje podľa zákona, z ktorého vyplývajú určité pravidlá, ktoré sa musia dodržať. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval, že komisia bola oboznámená 

s prehľadom mestských garáži a ich nakladaním a odporúča predaj garáži obchodnou verejnou 

súťažou podľa znaleckého posudku. Ale najskôr odporúča zvýšiť nájom. 

Ing. Demko - mesto by nemalo tieto garáže predať, nemalo by sa zbavovať majetku, navrhujem 

upraviť výšku nájomného, ktorý je tohto času veľmi nízky. 

Primátor – je potrebné sa touto záležitosťou zaoberať na príslušných komisiách a na budúce 

zasadnutie MsZ pripraviť návrhy na úpravu výšky nájmu za prenájom garáží.  

 

Mestské garáže – informáciu MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

vykonávaných mimo pracovného pomeru v Základnej škole a v Centre voľného času 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru v Základnej škole a v Centre voľného času MsZ zobralo na vedomie. 

 

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

a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 
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Ing. Demko – mesto chce pomôcť športovým klubom, prekvapuje ma, že niektoré kluby 

nemajú ani toľko slušnosti,  aby doložili správne doklady,  je to evidentný podvod v priamom 

prenose. Na budúci rok pri schvaľovaní dotácií organizáciám, ktoré sa správajú neseriózne 

neprideliť dotáciu.  

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

poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č.17: Investičný zámer – Prestavba objektu kasární na bytový dom 

 

V úvode zasadnutia MsZ  už Ing. Uram poskytol aktuálne informácie k investičnému zámeru 

- Prestavba objektu kasární na bytový dom.  

Keďže na zhromaždení občanov boli nejasnosti ohľadom pozemku, primátor názorne  

s podrobným komentárom vysvetlil, o aký pozemok sa jedná. Predložil návrh na uznesenie 

k podávaniu žiadosti o nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho  

rozvoja SR a k podávaniu žiadosti a podpory zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a na kúpu  

technickej vybavenosti podmieňujúcu kúpu a užívanie týchto nájomných bytov. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval o povinnosti vypracovať Stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Strážske k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Ing. Demko – návrh na uznesenie sme nedostali dostatočne v predstihu, aby sme si ho mohli 

preštudovať. 

 

MsZ súhlasí:  

a) s kúpou 35 nájomných bytov na Obchodnej ulici č. 436 v Strážskom od spoločnosti 

UNIBAU SK, s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné v účele U 413 v súlade s § 10, ods. 

10 Zákona č. 150/2013 o ŠFRB, 

b) s investičným zámerom mesta Strážske s názvom „Prestavba objektu kasární na bytový 

dom“ realizovať kúpu 35 nájomných bytov na Obchodnej ulici č. 436 v Strážskom, 

evidované na liste vlastníctva č. 2494 pre okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne 

územie Strážske, vedenom v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Michalovce, 

katastrálnom odbore, ako stavba so súpisným č. 436, druh stavby: 13, postavená na 

pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 534/5, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 906 m2 evidovanom na liste vlastníctva č. 2494, pre okres Michalovce, 

obec Strážske, katastrálne územie Strážske, 

c) so spôsobom financovania realizácie kúpy nájomných bytov prostredníctvom úveru zo 

ŠFRB vo výške 65% (1 099 680,00 EUR) obstarávacej ceny a dotácie z MDVRR SR vo 

výške 35% (592 140,00  EUR) obstarávacej ceny (Celková cena za byty: 1 691 829,23 

EUR), 
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d) so spôsobom financovania realizácie kúpy technickej vybavenosti v celkovej výške 17 

850,00 EUR (70% - dotácia vo výške 12 495,00 EUR, 30% - spolufinancovanie vo výške 

5 355,00 EUR), 

e) s vyčlenením výšky vlastných zdrojov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie nájomných 

bytov v celkovej výške 24,72 EUR, 

f) s vyčlenením výšky vlastných zdrojov z rozpočtu mesta na kúpu pozemkov parceliel registra 

„C“, parcelné číslo 534/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 906 m2, 

parcelné číslo 534/19, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5143 m2, 

parcelné číslo 534/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1481 m2 

všetky evidované na liste vlastníctva č. 2494, pre okres Michalovce, obec Strážske, 

katastrálne územie Strážske v celkovej výške 1,20 EUR, 

g) s predložením žiadosti o podporu zo ŠFRB a žiadostí o dotáciu z MDVRR, 

h) so zabezpečením záväzku a zriadenie záložného práva voči ŠFRB a MDVRR SR 

obstaranými nájomnými bytmi vrátane pozemku pod bytovým domom špecifikovanými 

vyššie, 

i) že bude dodržaný nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, t.j. minimálne 

20 rokov, 

j) so zapracovaním splátok za úver zo ŠFRB do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného 

vzťahu so ŠFRB pre zabezpečenie splácania poskytnutého úveru, 

k) že pri prenájme budú dodržané ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 Zákona č. 443/2010 

Z. z.), 

l) s podmienkami  na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platnými v čase podania 

žiadosti, 

  

Hlasovanie: Za: Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: PhDr. Liduška 

Bušaničová,  Proti: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová 

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

K bodu č. 18: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Komisia berie na vedomie informáciu o vyhlásenom II. stupni povodňovej aktivity na rieke 

Laborec – vzniknuté ľadové bariéry v prietočnom profile vodného toku, ohrozenie ľadovou 

povodňou – tento stav niesla p. Bočková a MsPS, všetky objekty, ktoré sa v tejto oblasti 

nachádzajú sú v zátopovej oblasti, môže sa to stávať častejšie,  objekty sa používajú ako keby 

sa nič nedialo. 

Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 
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Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

 

Žiadosť o dotáciu MMA – Crossfit, o. z. Strážske vo výške 400 €. Slovenský hortingový zväz 

( SHZ) – MMA sa premenoval na Európsky hortingový zväz. Mgr. Sirko, štatutár zväzu, už 

v meste Strážske nepôsobí, ale členovia, občania mesta Strážske naďalej využívajú priestory 

a zakúpené náradie SHZ. Z toho dôvodu založili nové občianske združenie MMA – Crossfit.  

Komisia odporúča MsZ zrušiť uznesenie – dotáciu pre Slovenský hortingový zväz – MMA 

(400 €) a  schváliť požadovanú dotáciu pre MMA – Crosfit , o. z. v požadovanej sume (400 €).  

 

MsZ ruší: 

Bod D/11 Uznesenia č. 227/2017 zo dňa 27.01.2017:  

Dotácie pre športové kluby na rok 2017: 

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 € 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2017: 

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 € 
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Mestský bežecký oddiel           1 650 € 

Tanečný aerobik         500 € 

Tenisový klub          200 € 

Občianske združenie kolkárov        300 € 

MMA-CROSSFIT, o. z.        400 € 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

Volejbalový klub žiada  o renováciu palubovky v mestskej telocvični. Palubovka v súčasnom 

stave nevyhovuje pre volejbalové zápasy. Uvoľnené časti palubovky môžu byť príčinou úrazu 

hráčov. Z toho dôvodu aj zápasy prebiehajúceho ročníka majstrovstiev Zemplínskeho regiónu  

boli odohrané v telocvični základnej školy. Členovia komisie vedia o nevyhovujúcom stave 

palubovky v mestskej telocvični. Žiadosť bola adresovaná aj riaditeľovi Mestského podniku 

služieb, ktorý je kompetentný zabezpečiť prevádzkyschopnosť športového zariadenia pre 

volejbalový klub ale aj pre všetkých občanov mesta.  

Primátor – na dnešnom zasadnutí MsZ riaditeľ MsPS informoval, že MsPS navrhuje 

prerozdelený zisk použiť na opravu podlahy telocvične. 

 

Mestský bežecký oddiel žiada kultúrno-spoločenskú miestnosť v Krivošťanoch dňa 

16.07.2017, kedy sa uskutoční Beh na Krivošťanku. Priestory budú slúžiť na prezentáciu 

bežcov. 

Členovia komisie poukázali na nevyhovujúci stav mini ihriska. Oplotenie je v dezolátnom 

stave, je potrebné vymeniť umelú trávu a udržiavať celkový poriadok mini ihriska.  

PhDr. Sabadošová informovala členov komisie, že Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS vie o tomto 

probléme a v najbližšom čase, v rámci možností, uskutoční nápravu nevyhovujúceho stavu 

mini ihriska.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval o zrealizovaných opravách mini ihriska s tým, že po  

ukončení  prác sa ihrisko zatvorí a bude tam zriadená služba. 

P. Šuľak – priestor mini ihriska je každé ráno totálne zašpinený, preto je nutné ho uzamknúť. 

 

Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutie na sekretariáte primátora.   
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 

 

P. Marta Michalíková žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne 

liečebné náklady a cestovné. Uvádza, že žiadosť podáva z dôvodu zvýšených mimoriadnych 

nákladov na rehabilitáciu, ktorú má absolvovať v najbližšej dobe. Žiadateľka má vyrovnané 

záväzky voči mestu. Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť 

jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur 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. Martu Michalíkovú vo výške 50 €: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

 

P. Gabriela Pirščová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na nevyhnutné 

ošatenie, mimoriadne liečebné náklady a na základné vybavenie domácnosti. Tiež uvádza, že 

jej vznikol dlh spojený s úhradou pohrebných služieb, nakoľko jej pred časom zomrel druh 

s ktorým žila v spoločnej domácnosti a o ktorého sa starala. Žiadateľka má vyrovnané záväzky 

voči mestu. Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú 

sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur 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. Gabrielu Pirščovú vo výške 50 €: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

Anna Lazorová žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne liečebné 

náklady. Jej zdravotný stav sa zhoršil a boli nutné hospitalizácie a vyššie náklady na liečbu. 

Taktiež jej zdravotný stav vyžaduje aj časté návštevy odborných lekárov a tým sa jej zvyšujú 

náklady na lieky aj na cestovné. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia po 
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prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 

50,- Eur 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. Annu Lazorovú vo výške 50 €: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

Ing. Drutár navrhol prepracovať VZN č. 1/2008, zdá sa mu, že pravidlá sú prísne nastavené 

voči sociálne slabším občanom. 

Primátor – komisia  nech sa touto záležitosťou zaoberá a predloží návrh na budúce zasadnutie 

MsZ. 

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

 

Komisia na ochranu verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

Predseda komisie požiadal Ing. Oleárnika, projektanta z firmy Sytelli s. r. o. o prednesenie 

stavu pripravovaného projektu a požiadal ho o výklad niektorých nejasností a požiadal 

o odporučenie  konkrétneho technického hardvéru a systémových komponentov. 

Komisia konštatovala, že počet kamier je potrebné zredukovať a určiť poradie dôležitosti 

inštalácie kamier. Počet kamier ustálila a odporúča v počte 37 ks  a znovu odporúča postupovať 

podľa návrhu komisie z predchádzajúceho roka.  

P. Roman, náčelník MsP informoval o postupe a možnosti  mesta  pri evidovaní a postupe obce 

pri nahlasovaní verejných kultúrnych podujatí. Vysvetlil obmedzenosť mesta  pri rozhodovaní 

o konaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta z pohľadu Zákona č. 96/1991 

verejných a kultúrnych podujatiach. 

 

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

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Komisia odporúča dofinancovať MŠ vo výške 2 500 € na prípravu a zabezpečenie osláv  pri 

príležitosti 50 výročia MŠ. 
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Primátor - finančné prostriedky na dofinancovanie MŠ budú použité z položky rozpočtu 

správa škôl a školských zariadení, na budúce zasadnutie MsZ sa predloží návrh na 

schválenie.  

Komisia prerokovala žiadosti o príspevok pre deti navštevujúce CVČ pri Gymnáziu sv. Jána 

Zlatoústeho Humenné a CVČ pri ZŠ Okružná Michalovce. Nakoľko v rozpočte mesta na rok 

2017 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na dofinancovanie týchto zariadení, členovia 

komisie odporúčajú zistiť aké sú možnosti financovania a vrátiť sa k týmto žiadostiam 

v druhom polroku  2017. 

Žiadosť nájomníkov obytného domu U3 Strážske  o kompletnú výmenu okien. Komisia 

odporúča zapracovať do rozpočtu prostriedky na rekonštrukciu / výmenu okien / na bytovom 

dome U3. 

Primátor – na výmenu okien môžu byť použité finančné prostriedky z fondu rozvoja a rezerv, 

prípadne z fondu údržby. Najskôr sa vymenia tie okná, ktoré sú v najhoršom stave, poradie 

ďalších posúdi komisia a postupne sa časom vymenia všetky okná. Poukázal na to, že ak by 

sa všetky prebytky hospodárenia hneď nerozdeľovali a šetrili, dnes by sme už mali ušetrené 

min. 500 tis € a mohlo sa už začať s prvom etapou rekonštrukcie námestia, ale ak sú aj iné 

priority mesta, ktoré je potrebné schváliť, napr. výmena okien a pod., tak je potrebné ich 

realizovať a potom už nešetríme na prioritu rekonštrukciu námestia. 

MUDr. Jurečková, PhD. – ako je možné, že od r. 2003, za 14 rokov sa zničili okná ? 

Ing. Demko – keďže na budove U3 sú pravdepodobne stavebné nedostatky, situáciu  celej 

budovy U3 by mal komplexne posúdiť odborník, projektant, nie referent výstavby. 

Primátor - Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP už v predstihu pripravil komplexný materiál 

ohľadom výmeny okien v budove U3. Predloží ho  na komisiu a tá sa bude tým zaoberať. 

Komisia predloží konkrétny návrh na budúce zasadnutie MsZ.  

O slovo požiadal Ing. Bočan, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

Ing. Bočan vo svojom vystúpení poukázal na to, že nájomníci obytného domu U3 splácajú 

cenu bytu, ale po splatení celej čiastky, byt nebude ich majetkom, ale bude majetkom mesta. 

 

Žiadosť MsPS Strážske o pre schválenie kapitálového transferu pre MsPS na rok 2017 vo 

výške 990 € za účelom  do uhradenia faktúry za umelecké dielo  v Dome smútku Strážske.    
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Komisia odporúča zapracovať do rozpočtu. 

Primátor – bude to zrealizované pri prerozdeľovaní prebytku MsPS na budúcom zasadnutí 

MsZ. 

 

Členovia komisie navrhujú: 

p. Magdoško:  navrhuje zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2017 financovanie týchto 

aktivít  a na financovanie použiť  zostatok finančných zdrojov za rok 2016 vo výške 192 

749,05 €,  ktorý bol premiestnený na  tvorbu fondu rezervy mesta . Tento prebytok by mal 

dostatočne postačovať na všetky tieto finančné operácie. 

o kompletnú výmenu okien, obytného domu U3 Strážske   

o rekonštrukcia parkoviska pred budovou požiarnej zbrojnice 

o odkúpenie objektu  budova  LDCH  

 

Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Komisia kultúry, školstva  a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Žiadosť o dotáciu od Rodičovského združenia pri MŠ v Strážskom vo výške 600 € na projekt 

Po stopách škôlkara – celoškolská akadémia pri príležitosti 50.výročia vzniku MŠ. Konkrétne 

RZ žiada na kostýmy pre deti v jednotlivých triedach. Ide o slávnostnú akadémiu pre rodičov 

a verejnosť a zabezpečenie kvalitného kultúrneho podujatia a kostýmového vybavenia pre  

MŠ. Komisia navrhuje, aby MsZ schválilo dotáciu v požadovanej výške (600 €) a podporilo 

rozvoj školstva a miestnej kultúry v súlade s VZN č. 5/2010. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dotáciu pre Rodičovské združenie pri MŠ v Strážskom vo výške 600 € na projekt  „ Po 

stopách škôlkára – celoškolská akadémia pri príležitosti 50. výročia vzniku MŠ “ 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

Komisii bol doručený list od p. P. Sabolovej – Jelínkovej, ktorá mesto prosí o zváženie vydať 

tretí rozšírený slovník JAK ME HUTOREĽI. Prvé vydanie vyšlo v r.2002, druhé v r.2004. 
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K nákladovej finančnej potrebe vydania sa p. Sabolová - Jelínková nevie vyjadriť. Komisia 

navrhuje, aby sa konkretizoval približný rozpočet na vydanie takého slovníka. Bez vyčíslenia 

nákladov sa komisia nevie vyjadriť a odporučiť MsZ vydanie, resp. nevydanie slovníka. 

 

Ing. Demko – koľko bude stáť po finančnej stránke jarmok 2017 ?  

MUDr. Jurečková, PhD. – aký je predbežný rozpočet na jarmok 2017 ? 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala, že rozpočet na jarmok bol 

vypracovaný, má ho referentka kultúry, teraz nie je možné poskytnúť presnú informáciu, suma 

sa pohybuje cca 14 tis. €. PhDr. Sabadošová, referentka kultúry vždy po skončení jarmoku 

primátorovi predkladá správu  o konaní jarmoku. 

Ing. Demko navrhol, aby boli predložené náklady na jarmok 2017 na najbližšie zasadnutie 

MsZ. 

MsZ ukladá: 

Spracovať materiál – Náklady na „Stražčanský jarmok 2017“ 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ    Z: MsÚ 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

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

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informuje p. Knap 

 

Jakub Kaňuch-Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske žiada o prenájom ďalšej 

miestnosti, ktorá sa nachádza v bývalom objekte požiarnej zbrojnice o rozlohe 10,6 m2 za účelom 

uskladnenia náradia a stavebného materiálu - komisia odporúča prenájom v požiarnej zbrojnici 

pre Jakuba Kaňucha-Kaňuchstav, Pod  Hradom 397/8, 072 22 Strážske o rozlohe 10,61 m2 za 

účelom uskladnenia náradia a stavebného materiálu. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru v Požiarnej zbrojnici pre Jakuba Kaňucha -KaňuchStav, Pod 

Hradom 397/8, 072 22 Strážske o výmere 10,6 m2 za účelom uskladnenia náradia a stavebného 

materiálu za cenu 6,63 €/ za 1m2/rok v súlade s VZN č. 13. 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej 
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Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MMA-CROSSFIT, o. z., Mierová 196/44, 072 22 

Strážske bol zverejnený zámer na prenájom nebytových priestorov v objete po bývalom A-clube 

o výmere 237 m2 . O tieto priestory počas zverejnenia ani potom nikto neprejavil záujem. 

Komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v objekte po bývalom A-clube o výmere  

237 m2 pre MMA-CROSSFIT, o. z., Mierová 196/44, 072 22 Strážske za účelom zriadenia 

posilňovne pre občanov mesta za 1 € ročne.  

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytových priestorov po bývalom A-clube o výmere 237 m2  pre MMA-CROSSFIT, o. 

z. Strážske, Mierová 196/44, 072 22 Strážske z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 

zriadenia posilňovne za cenu 1 €/rok ( viacnásobná neúspešná OVS na prenájom priestoru, 

absencia posilňovne pre občanov mesta ) 

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

Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

P. Valéria Ščobíková, Vihorlatská 624/12, 072 22 Strážske ako vlastníčka montovaného stánku 

(odkúpila stánok od S. Mokaňovej) žiada o prenájom pozemku parc. č. 461/2 katastrálne územie 

Strážske o výmere 31,8 m2 pod montovaný stánok - komisia odporúča prenájom pozemku parc. 

č. 461/2 výmere 31,8 m2 pod montovaný stánok pre Valériu Ščobíkovú Vihorlatská 624/12,  

072 22 Strážske za účelom predaja textilu. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom pozemku parc. č. 461/2 katastrálne územie Strážske o výmere 31,8 m2 pod predajným 

montovaným stánkom pre Valériu Ščobíkovú, Vihorlatská 624/12, 072 22 Strážske za cenu  

6,63 €/za 1m2/rok v súlade s VZN č. 13. 

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

Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

P. Ján Horňák – REKLAMS, Mierová  629,  072 22 Strážske žiada o prenájom nebytového 

priestoru v OD Laborec na poschodí o výmere 20 m2 , za účelom zriadenia kancelárie pre 

reklamnú agentúru a redakcie novín - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v OD 

Laborec na poschodí o výmere 20 m2  pre Jána Horňáka – REKLAMS, Mierová  629,  072 22 

Strážske za účelom  zriadenia kancelárie pre reklamnú agentúru a redakcie novín. 
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MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec na poschodí pre Ján  Horňák – REKLAMS, 

Mierová  629, 072 22 Strážske o výmere  20 m2  za účelom zriadenia kancelárie pre reklamnú 

agentúru a redakcie novín za cenu 48,13 €/ za 1m2/rok v súlade s VZN č. 13. 

 

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

Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

P. Silvia Pavlišinová – SP CAFFÉ, s. r. o., 072 21 Voľa  21 ruší pridelený nebytový priestor – 

kryt CO (pri Milk Agro) o výmere  32 m2, za účelom zriadenia internetového obchodu tzv. 

Osobné odberné miesto E-SHOPU - komisia berie na vedomie. 

 

MsZ ruší: 

Bod   D/7 Uznesenia č. 227/2017 zo dňa 27.01.2017 Prenájom nebytového priestoru v kryte CO 

(pri Milk Agro)  o výmere 32 m2 pre Silviu Pavlišinovú – SP CAFFÉ,  s. r. o., Voľa 21, za účelom 

zriadenia kancelársko-skladového priestoru internetového obchodu tzv. Osobné odberné miesto 

E-SHOPU za cenu podľa VZN č.13. 

 

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

Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva 

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

 

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

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

P. Jarmila Sabolová žiada o pridelenie 2-izbového nájomného bytu v obytnom dome U3 na ul. 

Obchodnej. Toho času býva v nájomnom nízkoštandardnom byte na ul. Laboreckej, ktorý jej 

nevyhovuje z nasledovných dôvodov – nevhodná lokalita najmä pre syna, ktorý je ťažko 

zdravotne postihnutý, zdravotné dôvody a nie veľmi dobré vzťahy s obyvateľmi obytného domu, 

hlavne čo sa týka syna. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia žiadosť 

preštudovala a následne prejednala. Žiadosť spĺňa podmienky k prideleniu nájomného bytu, preto 

komisia odporúča pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 6 v obytnom dome U-3 na  

ul. Obchodnej 440 a uzatvorenie zmluvy o nájme bytu do 31.12.2017. 

 

MsZ schvaľuje: 

Pridelenie nájomného bytu – Obytný dom  U-3 ( ul. Obchodná 440 ) 
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MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU   DO 

Jarmila Sabolová  U-3/č.6 31.12.2017 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Stanislav Demko 

 

Správca bytov Domspráv s. r. o. zaslal informáciu o stave nedoplatkov u nájomcov na  

ul. Obchodnej a potvrdenie o úhrade nedoplatku u nájomcu Jana Semancová. 

Komisia vzala informácie o nedoplatkoch od správcu bytov Domspráv, s. r. o. na vedomie a  

odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u nájomcu – Jana Semancová 

na dobu do 31.12.2017, vzhľadom k tomu, že ku dňu 10.04.2017 vyrovnala celkový nedoplatok 

na nájomnom (viď príloha od správcu bytov). 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu – Obytný dom U-3 ( ul. Obchodná 440 ) 

 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Jana Semancová   U-3/A/7 31.12.2017 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Stanislav Demko 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Vyraďovacia komisia – informovala p. Baánová  

 

Komisia vyradila nepoužiteľný majetok na MsÚ, k vyradenému majetku nemala žiadne výhrady. 

 

Komisia výstavby a ÚP nemala zasadnutie. 

 

K bodu č. 19,20: Interpelácie poslancov, Diskusia - Rôzne 
 

Informuje primátor:  

V dňoch od 09.06.2017 do 11.06.2017 bola mestu doručená pozvánka na oslavy do družobného 

mesta Nieporet. Je potrebné dohodnúť zloženie delegácie, do 15.05.2017 nahlásiť záujem o 

účasť na sekretariáte primátora. 
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Je potrebné určiť názov ulice pri cintoríne, podľa VZN pri tvorení názvu musí byť zriadená 

názvoslovná komisia.   

MsZ zriaďuje: 

Názvoslovnú komisiu v zložení: Ing. Mgr. Martina Kundrátová, p. Gabriela  Grmolcová, 

PhDr. Daniela Sabadošová, Mgr. Eva Lacová, PaedDr. Jana  Dzurillová 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

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

 

Keďže p. Juhásová, ktorá sa vzdala mandátu poslankyne, bola predsedníčka komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je potrebné zvoliť 

nového predsedu.  

 

MsZ volí: 

PhDr. Lidušku Bušaničovú  za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov ( Zákon č. 357/2004 Z. z. ). 

 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

MsZ volí: 

PhDr. Lidušku Bušaničovú  za predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov ( Zákon č. 357/2004 Z. z. ) 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová 

  

Keďže sa zmenili podmienky zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá 

bola schválená Uznesením č. 223/2016 zo dňa 03.05.2016, je potrebné uvedené uznesenie 

zrušiť a následne schváliť na základe predloženej žiadosti  Východoslovenskej distribučnej  

a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena za úhradu na pozemku registra E KN parcelné číslo 1697/2, ostatné plochy, 

katastrálne územie Strážske, z dôvodu zriadenia podzemného elektrického vedenia 
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a nadzemného elektrického vedenia – úprava VN prípojky pre existujúcu trafostanicu TS0454 

– 0012 Strážske na ul. Agátovej ( elektro – energetické zariadenia a jeho príslušenstvo ), podľa 

priloženej grafickej dokumentácie. Vecné bremeno sa zriadi za dohodnutú jednorazovú 

náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia 

a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene ..6..EUR/m2 .Vecné 

bremeno sa zriadi za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho 

práva vo výške určenej počtom podperných bodov, pri cene ..50.. EUR/podperný bod. 

  

MsZ ruší: 

Bod B/10 Uznesenia č. 223/2016 zo dňa 03.05.2016: Na základe predloženej žiadosti  

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

zmluve o zriadení vecného bremena bezodplatne na pozemku registra E KN parcelné číslo 

1697/2, ostatné plochy, katastrálne územie Strážske, z dôvodu zriadenia podzemného 

elektrického vedenia - úprava VN prípojky pre existujúcu trafostanicu TS0454 – 0012 Strážske 

na ul. Agátovej ( elektro – energetické zariadenia a jeho príslušenstvo ), podľa priloženej 

grafickej dokumentácie 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

MsZ schvaľuje: 

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

Košice uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za úhradu na 

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

z dôvodu zriadenia podzemného elektrického vedenia a nadzemného elektrického vedenia – 

úprava VN prípojky pre existujúcu trafostanicu TS0454 – 0012 Strážske na ul. Agátovej  

( elektro – energetické zariadenia a jeho príslušenstvo ), podľa priloženej grafickej 

dokumentácie. Vecné bremeno sa zriadi za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za 

obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci 

pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky ochranného pásma 

1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene ..6..EUR/m2 .Vecné bremeno sa zriadi za 

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 

určenej počtom podperných bodov, pri cene ..50.. EUR/podperný bod. 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

P. Meňovčík – zvýšil sa počet psíčkarov na sídliskách, vyzvať ich cez mestský rozhlas, aby si 

plnili svoje povinnosti. 

P. Roman, náčelník MsP – každý, kto si prihlasuje psa, je povinný predložiť aj prílohu k  

VZN č. 1/2012 o tom, že bezprostrední susedia súhlasia, aby sa pes nachádzal v ich  bytovom 

dome. 

MUDr. Jurečková, PhD. – dodržiavať plán zasadnutí MsZ, aby sme si mohli plánovať aj svoje 

činnosti. 

Mgr. Tejgi –  na ul. 1. mája a ul. Jahodnej sa prepadáva cesta, preveriť, prečo sa to deje.  

 

O slovo požiadal E. Ciganoc, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

 

E. Ciganoc vo svojom vystúpení navrhol, aby sa parkovisko na ul. Komenského označilo 

čiarami na parkovanie, vymedziť priestor pre rýchlu zdravotnú pomoc pri bytových domoch a  

priestor pre zberné nádoby. Ako podnikateľský subjekt žiadal, aby sa chodník a parkovisko 

pred budovou Požiarnej zbrojnice opravil, taktiež stav budovy PZ je  v katastrofálnom stave. 

Nakoľko bol kontrolovaný MsP ohľadom dodržiavania otváracích hodín podniku, zaujíma ho, 

či je každý podnikateľ  takto preverovaný a dodržiava otváracie hodiny podľa VZN č. 29. 

 

PaedDr. Dzurillová – bolo sľúbené, že sa parkovisko na ul. Komenského po skončení zimného 

obdobia označí čiarami. 

- bolo by možné zabezpečiť na detské ihrisko stolnotenisový stôl, napr. kameninový. 

P. Knap – chodník smer k cintorínu je zarastený.  

– prečo je zatvorený MsÚ počas nestránkových dní ? 

Primátor vysvetlil, že nestránkové hodiny slúžia zamestnancom MsÚ na spracovanie 

nevyhnutných výkazov, štatistík, správ a iných požadovaných dokladov pre iné inštitúcie na 
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základe zákonov, porád, stretnutí s inými orgánmi, školení, riešení iných problémov, ktoré 

vyžadujú tímovú prácu. Počas nestránkových hodín často prichádzali občania s bežnými 

požiadavkami na vybavovanie, čo narušovalo prácu vyhradenú na tento čas. Takýto systém je 

zavedený aj v iných inštitúciách. V prípade nevyhnutnosti je možné použitie zvončeka na 

podateľňu, ktorá funguje stále.   

K tejto záležitosti prebehla diskusia, v ktorej poslanci vyjadrili svoje pripomienky a názory 

s tým, že požadovali, aby bol MsÚ otvorený aj počas nestránkových dní. 

 

Ing. Demko navrhol, aby sa na web sídle mesta zverejnil zoznam všetkých vnútorných 

predpisov mesta a ním zriadených RO a PO. 

Medzi poslancami a zamestnancami MsÚ prebehla obsiahla diskusia ohľadom tohto návrhu. 

Vyjadrovali sa, či je vhodné zverejňovať alebo nezverejňovať vnútorné, či interné predpisy 

mesta, či sa zverejnením neporuší zákon o ochrane osobných údajov. 

 

Hlasovanie za návrh Ing. Demka zverejniť na web sídle mesta zoznam vnútorných predpisov 

mesta a ním zriadených RO a PO. 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ  Z: MsÚ 

Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, 

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Proti: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva 

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

 

Ing. Demko – aby občania vedeli o čom sa rokuje na zasadnutiach MsZ a aby sa poslanci 

držali na uzde, predkladám návrh, aby sa zhotovoval videozáznam z rokovania MsZ 

a zverejňoval sa na webovom sídle mesta. 

MsZ ukladá: 

Z rokovania MsZ zhotovovať videozáznam a zverejniť ho na webovom sídle mesta 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ   Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Proti: PhDr. Liduška Bušaničová, 

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

 

Ing. Demko znova navrhol označiť všetky vozidlá mesta Strážske v správe MsPS viditeľným 

označením vo formáte A4 na pravú a ľavú stranu vozidiel podľa priloženého vzoru. 

Ing. Demko  - ak ste vedeli, že MsPS nemá logo, nemalo byť uznesenie prijaté a podpísané.  
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Primátor - označovanie vozidiel upravuje Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave a vyhláška,  

podľa ktorej MsPS nepatrí medzi organizácie, ktoré musia mať označené vozidlá. 

Vyzýval som a zase vyzývam poslancov k spolupráci, ktokoľvek príde za mnou, som tu k 

dispozícii,  prídem aj o polnoci a budem jednať, riešiť problémy mesta. Zasadnutie MsZ by 

malo trvať max. 2 hodiny a nie sa tu predvádzať nonstop, odmietaš spoluprácu, nechceš 

spolupracovať. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu Ing. Demka označiť vozidlá mesta Strážske v správe MsPS 

viditeľným označením vo formáte A4 na pravú a ľavú stranu vozidiel podľa priloženého vzoru: 

T: do najbližšieho zasadnutia MsZ  Z: MsPS 

Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, 

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Proti: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

Ing. Demko – na veľký piatok sa vozidlo Ford pohybovalo po meste Strážske, mali ste 

pracovnú dobu?  

P. Šuľak – áno, Rímskokatolícka cirkev organizovala krížový pochod do kostola 

v Krivošťanoch , vozidlo je zapísané v evidencii vozidiel tak, ako malo byť. 

Ing. Demko – vy máte zabezpečovať organizáciu tak, aby to bolo hospodárne využívanie 

verejných financií a aby neboli zneužívané na súkromné účely. 

Ing. Demko - v elektronickej interpelácii som zasielal otázky na Ing. Fedorka, riaditeľa MsPS 

v tomto znení: aký je odborne správny postup rezu drevín, listnáčov, ihličnanov, kríkov, 

konárov, korún a pod. ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o rôznych spôsoboch rezania stromov, ktoré 

sú realizované na základe noriem a konštatoval, že v našom meste sú všetky stromy orezané 

správne. 

Ing. Demko – stromy sú zle zrezané, prečo odstraňujete spodné konáre občania sa sťažujú 

a nepáčia sa im ako sú zrezané, mám to aj zdokumentované. 

P. Šuľak – MsPS pracuje správne na všetkých orezoch v meste, na štátnej ceste dbá na 

bezpečnosť občanov a vodičov a aj zamestnancov MsPS. 
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Ing. Demko - keďže som dnes nedostal odpoveď od p. primátora na moju elektronickú 

interpeláciu o súdnych sporoch s bývalými zamestnancami mesta Ing. Kačurom a  

Ing. Bočanom, požadujem zaradiť do programu budúceho zasadnutia MsZ požadovanú 

informáciu. 

Primátor – elektronická interpelácia Ing. Demka bola doručená včera o 13,53 hod. Keďže som 

nebol prítomný na MsÚ z dôvodu pracovnej cesty, nebolo možné pripraviť tento materiál. 

 

Ing. Demko – je redakčná rada spokojná s obsahom, formou novín Naše mesto, pretože občania 

kritizujú príspevky v novinách ako napr. pozvánku na zhromaždenie občanov a pod. 

P. Baánová navrhla, aby sa pracovalo na nejakých zmenách v novinách. 

PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady informovala, akým spôsobom sa pripravujú 

noviny Naše mesto, redakčná rada sa snaží tvoriť noviny najlepšie ako sa dá. 

P. Grmolcová, redaktorka novín Naše mesto vysvetlila proces tvorby novín s tým, že redakčná 

rada je poradným orgánom, opísala fázy prípravy novín, nie je to jednoduchá záležitosť. 

 

P. Meňovčík - riešime tu teraz banálne veci, čo nie sú dôležité, nálepky, konáre a pod.,  ktoré 

nie sú podstatné pre mesto. Mali by sme sa zamyslieť a riešiť dôležitejšie veci, čo bude 

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

o 18,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia: PaedDr. Jana Dzurillová   Michal Knap 


