
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 28. septembra 2017 

 

 

 

Prítomní:  Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, 

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, 

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

   

 

Návrhová komisia: Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Jozef Meňovčík   

Hlasovanie: 

 Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,  

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, 

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

 

  

Overovatelia:  Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak 

Hlasovanie: 

 Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,  

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, 

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. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na: Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov obstaraním záhradných kompostérov v meste 

Strážske 

5. Záver 

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

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

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Martin Tejgi 

K bodu č. 4: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na: Predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obstaraním záhradných kompostérov 

v meste Strážske 

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

informoval, že mesto sa zapojilo do výzvy Ministerstva ŽP SR a žiada o poskytnutie NFP na 

projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obstaraním 

kompostérov v meste Strážske“. Primárnym cieľom projektu je zachovanie a ochrana 

životného prostredia a podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. 

Prostriedkom na dosiahnutie cieľa projektu je obstaranie záhradných kompostérov 

(kompostovacích zásobníkov), ich následná distribúcia samotným domácnostiam 

nachádzajúcich sa v meste Strážske. Pre mesto podľa zákona o odpadoch vyplýva povinnosť 

na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ak ide 

o individuálnu bytovú výstavbu, zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu 

s minimálnym objemom 120 litrov, alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto 

domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  

V prípade biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nie je možné uplatniť výnimku. 
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Ing. Demko – bolo to prerokované na komisii ŽP ? Ako to bude mesto realizovať, bude 

kompostéry vyvážať, vzniknú pri tom ďalšie náklady ? 

Primátor – táto záležitosť bola prerokovaná na komisii ŽP ešte na začiatku roka, teraz komisia 

zasadnutie nemala. Každý občan si bude kompostovať doma sám, mesto kompostéry vyvážať 

nebude, takže ďalšie náklady by vznikať nemali. Keďže z hľadiska veľkostnej štruktúry 

zelených plôch domácností a záhradkárov ide o zelené plochy s rôznymi veľkosťami, boli 

zvolené z hľadiska optimalizácie rôzne veľkosti. Obstaraním záhradných kompostérov pre 

domácnosti a záhradkárov dôjde k zlepšeniu s nakladaním a zabezpečením likvidácie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zamedzí sa skládkovaniu na rôznych 

miestach v meste a zároveň sa zamedzí spaľovaniu, čo je v rozpore s platnou legislatívou.  

P. Bočková informovala, že v našom meste sa nachádza celkovo 639 domácností žijúcich 

v rodinných domoch a 114 záhradkárov v záhradkárskej oblasti, do ktorých budú kompostéry 

zaobstarané. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO 

a) Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných 

kompostérov v meste Strážske 

b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 119 729,50 € predstavuje čiastku 

5 986,48 € 

d) Prípadné neoprávnené výdavky projektu 

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

Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. 

Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Martin Tejgi 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 3 2 / 2 0 1 7 

 

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

o 13,15 hod. ukončil. 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

               primátor mesta 

 

Overovatelia:   Mgr. Eva Lacová   Martin Šuľak 


