
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 23. novembra 2017 

 

 

 

Prítomní:  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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

   

 

Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Martin Tejgi, Ing. Ondrej Drutár   

Hlasovanie: 

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

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

Tejgi, Zdržal sa: PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomní: PhDr. Liduška 

Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.   

 

  

Overovatelia:  PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Martin Tejgi   

Hlasovanie: 

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

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

Zdržal sa: PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Martin Tejgi,  

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, 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, zástupcu firmy Reza Project s. r. o. Strážske a ostatných prítomných.  

 

P r o g r a m  

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2017 

7.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

       dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017 

8.    Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2017  

9.    Návrh VZN č.../2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske    

10.  Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov  

       detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na  

       štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských  

       kluboch detí, v školských strediskách  záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu  

       nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

11.  Návrh VZN č.../2017 o miestnych daniach  

12.  Návrh VZN č.../2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

       odpady 

13.  Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 - 2020 

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

       2018 

15.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2018 

16.  Návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2010 Zásady odmeňovania poslancov  

       MsZ v Strážskom a zástupcu primátora mesta Strážske   

17.  Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi Mesto Strážske, KOOR Východ  

       s. r. o. a Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných príjmov – EK 212 003  

       príjmy z prenájmu bytov 

19.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti vnútorných predpisov 

       a smerníc na mestskom úrade 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly tvorby použitia  

       sociálneho fondu na mestskom úrade 
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21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej  

       dokumentácie v MŠ 

22.  Informácie zo zasadnutí komisií 

23.  Interpelácie poslancov 

24.  Diskusia – Rôzne 

25.  Záver                                                                      

 

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

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

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

Úloha z Uznesenia č. 229/2017 zo dňa 29.06.2017: 

-Vypracovať súdno-znalecký posudok súdnym znalcom z odboru stavebníctva po finalizácii 

diela na: zhotovenie predmetu zmluvy o dielo č. 1/2016/INV medzi MsPS a REZA Project 

spol. s r. o. Strážske z 19.09.2016 vo vzťahu k cene za zhotovenie diela, posúdenie kvality 

zhotovenia predmetu zmluvy zhotoviteľom s termínom splnenia 15.11.2017. 

 – úloha bola splnená, súdno-znalecký posudok bol vypracovaný, písomný materiál mali 

poslanci k dispozícii doma. V posudku znalec konštatoval, že celková cena za dielo je 

primeraná, zodpovedá priemernej orientačnej cene. Na základe obhliadky a zistení možno 

konštatovať, že kvalita vymývaného betónu podláh nezodpovedá požadovanej kvalite. A to 

hlavne  z hľadiska výškového napojenia jednotlivých technologických plôch, z hľadiska 

estetického, t. j. rovnomernosti a farebnosti štruktúry kameniva a aj z hľadiska 

bezpečnostného – ostrejšia štruktúra kameniva na dotyk v dôsledku nadmerného vymytia 

kameniva. Odporúča povrch upraviť epoxidovou živičnou stierkou s jemným kremičitým 

pieskom, príp. inou vhodnou úpravou. Dilatačné špáry odporúča utesniť vodotesným 

mrazuvzdorným tmelom.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval o ďalšom postupe po oboznámení sa s 

vypracovaným súdno-znaleckým posudkom s tým, že navrhované doriešenie povrchovej 

úpravy vykoná firma REZA Project s. r. o. na vlastné náklady. 

P. Ladomirjak, zástupca firmy REZA Project s. r. o. potvrdil, že firma sa zaväzuje na vlastné 

náklady upraviť povrch epoxidovou živičnou stierkou s jemným kremičitým pieskom. 

Ing. Demko – celá stavba bola zle fušerácky urobená, termín ukončenia stavby 10.10.2017 

nebol dodržaný, prečo ste nevypracovali ďalší dodatok, prečo ste vyplatili firme celkovú 
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sumu 32 tis. eur, keď ste vedeli že to bola nekvalitná robota. Ak by teraz nebol vypracovaný 

tento posudok, tak neviem, čo by sa dialo ďalej. Je to len hasenie veľkého škandálu v meste 

Strážske je to vyhodených 1 mil. Sk za nekvalitnú robotu a ľudia museli trpieť počas celého 

letného obdobia. Ako odstránite nedostatky technológie, ktoré boli zistené znalcom ?  

PaedDr. Dzurillová - ak sa to všetko teraz zaleje a zahladí, nič sa tým nevyrieši, firma by to 

mala urobiť nanovo s tým, že sa tam všetko ešte na začiatku zarovná, aby to bolo urobené 

tak, ako to má byť. 

P. Ladomirjak, zástupca REZA Project s. r. o. vysvetlil, že ten, kto kúpalisko staval, podklad 

dobre nezhutnil, padajú pôvodné vrstvy skladby. Firma postupovala podľa projektovej 

dokumentácie, ktorá hovorí len o úprave betónových podláh, nehovorí o tom, že mali 

pôvodnú vrstvu vysekať, zhutniť ju a na to betónovať novú vrstvu, je to dvakrát ta istá robota. 

Existuje však riešenie a to vysekať starý betón, zhutniť ho a nanovo urobiť podlahu,  ale za 

oveľa vyššie finančné prostriedky cca 100 tis. eur. Živičná stierka nebola zahrnutá do 

rozpočtu v projekte, ale firma sa zaviazala, že ju urobí na vlastné náklady. 

Ing. Demko - firma nedodržala technologický postup, iné firmy by to urobili kvalitnejšie za 

také isté peniaze. Bol počas realizácie diela prítomný stavebný dozor, kto je zodpovedný za 

dielo, prečo si nepriznáte, že ste to zbabrali, nespochybňujte posudok súdneho znalca. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - dielo preberal Ing. Rohaľ, stavebný dozor, ktorý je zodpovedný 

za stavebné práce pri zhotovovaní diela. Na základe zápisnice o odovzdaní diela, v ktorej 

neboli zistené nedostatky a na základe kladného stanoviska stavebného dozoru bolo prevzaté  

PaedDr. Dzurillová – ako firma ste dielo odovzdali s čistým svedomím a boli ste spokojní so 

svojou prácou, o ktorej sa vyjadrujete, že bola tá najkvalitnejšia ? 

P. Ladomirjak, zástupca REZA Project s. r. o. – áno, s čistým svedomím sme dielo odovzdali. 

Firma pracovala na základe projektu podľa rozpočtu, lehoty sme dodržali, ovplyvniť počasie 

sme nevedeli a dodržali sme technologický postup. 

Prebehla ostrá diskusia medzi Ing. Demkom, Ing. Fedorkom, riaditeľom MsPS a zástupcom 

firmy REZA Project s. r. o.  

V obsiahlej diskusii odzneli pripomienky aj ostatných poslancov, ktorí odporučili, aby sa 

pristupovalo zodpovednejšie k zadávaniu projektov, aby sa nerozhodovalo len na základe 

najnižšej ceny, ale aby sa zohľadnili aj iné kritériá. Pri tvorbe projektu by mali byť presne 

špecifikované podmienky v projektovej dokumentácii. Keďže je v najbližšej dobe 

naplánovaná rekonštrukcia telocvične, konkrétne rekonštrukcia podlahy a vykurovania, je 

potrebné dôkladne posúdiť podmienky pre verejné obstarávanie, aby sa nemuseli znovu riešiť 

podobné problémy tak, ako dnes pri podlahe letného kúpaliska. 
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Primátor konštatoval, že zákony boli dodržané. Dodávateľ bol vybraný na základe verejného 

obstarávania, ktoré bolo v súlade so zákonmi. 

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 231/2017 zo dňa 25.08.2017: 

-Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v OD Laborec na 

prízemí:  

Miestnosť č. 14 o výmere 8,68 m² (hlavný vchod vpravo)  

Miestnosť č. 15 o výmere 12,5 m² (hlavný vchod vľavo)  

Sklad o výmere 6 m² (pod schodmi za miestnosťou č. 15)  

Úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Mgr. Lacová, členka komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže informovala, že do 

stanoveného termínu bola doručená jedna ponuka na prenájom uvedených priestorov. 

Uchádzač splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže a komisia odporúča primátorovi 

uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom Renátou Misárovou, Vihorlatská 624/16 072 22 

Strážske. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 14 o výmere 8,68 m², miestnosť  

č. 15 o výmere 12,5 m² a sklad o výmere 6 m² pre Renátu Misárovú, Vihorlatská 624/16, 

Strážske  za účelom zriadenia predajne papierníctva, drobných záhradkárskych potrieb, 

tabakových výrobkov a poskytovania služieb,  za cenu 60,10 Eur/m²/rok na dobu určitú do 

31.12.2020 v súlade s obchodnou verejnou súťažou. 

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

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

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Úloha: 

-Zverejniť zámer na prenájom pozemku pri Požiarnej zbrojnici pre Jakuba Kaňucha – 

Kaňuchstav z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer bol zverejnený. 
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MsZ schvaľuje: 

Prenájom časti pozemku registra “C“ parcelné č. 106/4, katastrálne územie Strážske, 

o výmere 65,24 m², pre Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, Strážske,  za cenu 

4 Eur/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

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, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD.  

 

Úloha: 

-Vypracovať dodatok k zásadám poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov 

Dodatok  bol vypracovaný, ale mesto následne vypracovalo nový návrh Zásad pre 

poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. Písomný materiál mali 

poslanci k dispozícii doma. Po prehodnotení súčasného stavu mesto zistilo, že na stravovanie 

dôchodcov v budúcom roku nebude v rozpočte mesta dostatok finančných prostriedkov. Aby 

mesto nevylúčilo žiadneho dôchodcu, ktorý žiada o príspevok a snažilo sa vyhovieť všetkým 

žiadateľom, pripravilo nový návrh, ktorý je nasledovný: 

Do 300 €   výška príspevku 1,00 €  

Od 301 € do 400 €  výška príspevku 0,75 € 

Od 401 € do 500 €  výška príspevku  0,50 € 

Taktiež bude posudzovaný príjem spoločnej posudzovanej osoby v spoločnej domácnosti. 

 

Mgr. Lacová informovala, že členovia finančnej komisie odporúčajú zapracovať  do návrhu  

zmenu v článku V. Výška príspevku Mesta a výška príspevku občana  odsek 1  výšky súbehu 

dôchodkov a výšku finančného príspevku mesta nasledovne:  

Do 300 €                        výška príspevku     1,00 € 

Od 301 € do 450 €         výška príspevku     0,50 € 

Ostatné náležitosti predloženého návrhu bez zmien. Tento návrh bude mať pre mesto nižší 

dopad. 

Mgr. Lacová, členka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva informovala, že komisia 

odporúča ponechať január 2018 ako prechodné obdobie, nakoľko v tomto mesiaci budú 

stravníci ako aj noví žiadatelia predkladať už nové rozhodnutia o výške dôchodku. Na základe 

už nových rozhodnutí sa ukáže, ktorým stravníkom zostane rovnaký príspevok a naopak 
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ktorým sa zníži z dôvodu zvýšenia výšky dôchodku. A taktiež je možné, že niektorí stravníci 

na základe zvýšeného dôchodku stratia nárok na finančný príspevok. Nakoľko sa tieto údaje 

ukážu až v mesiaci január 2018, komisia odporúča pristúpiť k zmenám až po tomto mesiaci. 

 

P. Knap navrhol zrušiť v návrhu mesta tretie cenové pásmo a 0,50 eur presunúť do prvého 

cenového pásma. 

Po diskusii medzi poslancami a zamestnancami mesta o tejto záležitosti boli predložené štyri 

návrhy. Návrh mesta, návrh finančnej komisie, návrh komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva a návrh p. Knapa. 

 

Hlasovanie za návrh mesta za schválenie Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov: 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

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

Ing. Ondrej Drutár, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

Hlasovaním poslancov bol návrh mesta schválený, takže nebolo potrebné hlasovať o ďalších 

návrhoch. 

 

Úloha:  

-Vypracovať dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tepelného hospodárstva, kde sa budúci 

prevádzkovateľ zaväzuje po ukončení nájmu odpredať Mestu Strážske investovaný majetok 

za cenu 1 € - úloha splnená, dodatok bol zverejnený na web stránke mesta. 

 

Úloha: 

- Na základe analýzy pripraviť návrh na tvorbu fondu údržby, opráv a nájomného v bytovom 

dome U3 – úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní hovorí, že vlastník z dohodnutého 

nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške  0,5 % nákladov 

na obstaranie nájomného bytu. Predložený návrh mesta je len minimálnym návrhom. 

Ing. Demko požadoval informáciu o tom, aké boli investičné náklady na obstaranie 

nájomných bytov U3.  
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Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia poskytla podrobné údaje ohľadom 

celkových investičných nákladoch, konkrétne informovala o cene bytu, o výške úveru zo 

ŠFRB a o výške nenávratnej dotácie. 

Ing. Demko – návrh mesta je najnižším návrhom, s akým som sa ešte nikdy nestretol. Suma, 

ktorá je po prepočte vo výške 0,11 €/m² je najnižším príjmom do fondu údržby na celom 

svete. Mesto by malo pripraviť nový návrh na schválenie, aby mohlo financovať údržbu tohto 

objektu. Pri tvorbe fondu údržby a opráv je potrebné vychádzať z investičných nákladov. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór podrobne informoval ohľadom tvorby fondu údržby a opráv 

v minulom období s tým, že tvorba fondu opráv a údržby sa netvorí od r.2008 na základe 

Uznesenia MsZ č. 149/2007. Aj pri kontrole príjmov z prenajatých bytov v bytovom dome 

U3 vychádzal z údajov, ktoré boli uvedené v Uznesení č. 149/2007, v ktorom bol fond údržby 

a opráv zrušený Dodatkom č. 1 k Zásadám prenájmu mestských nájomných bytov. 

P. Knap, predseda bytovej komisie informoval, že komisia návrh prejednala a odporúča 

schváliť návrh mesta. 

Primátor – je potrebné spracovať materiál na základe informácií o nákladoch  na správu 

a údržbu bytov od správcu bytového domu U3 od spoločnosti Domspráv s. r. o. a vypočítať 

správne 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov a pripraviť návrh tak,  aby mesto 

nedoplácalo na fond údržby. 

Ing. Demko navrhol predložiť nový návrh na najbližšie zasadnutie MsZ. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu mesta a bytovej komisie: 

Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome U3 v minimálnej výške 0,5 %  

nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

Za: Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Danka Baánová, PaedDr. Jana Dzurillová, Ing. Stanislav 

Demko, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť nový návrh tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome U3 

T: 15.01.2018     Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap,  

Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, 

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Martin Šuľak 
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Úloha: 

-Vypracovať časový a finančný plán výstavby parkovacích miest v meste Strážske na obdobie 

2018 - 2020 a zahrnúť ho do rozpočtu mesta a  úloha z Uznesenia č. 229/2017 zo dňa 29.06.2017: 

-Spracovať koncepciu parkovania v Strážskom na obdobie 10 – 15 rokov: 

– obidve úlohy spolu súvisia. Primátor informoval, že mesto požiadalo odborne spôsobilého 

projektanta p. Dobrovolského, aby sa vyjadril k zámeru mesta vyriešiť dopravnú situáciu 

v meste, tak cestnú ako aj statickú. Ako základný  materiál k riešeniu zámeru  mu bol 

predložený platný smerný územný plán, v ktorom je znázornená cestná sieť  a zahrnuté 

parkovacie plochy v celom meste bez určenia priorít pre ich inštaláciu v jednotlivých 

lokalitách. Pre vytvorenie koncepcie je z pohľadu  

Ing. Dobrovolského nevyhnutné celkové aktuálne zmapovanie  dopravnej situácie, ktorá 

v súčasnosti nie je zachytená na žiadnej dostupnej dopravnej mape a je v priebehu rokov 

nekoncepčne postihovaná prirábaním  alebo demontovaním jednotlivých prvkov dopravného 

značenia. Samostatný návrh parkovísk bez predchádzajúceho posúdenia súčasnej situácie 

môže dostať mesto do ešte hlbšieho dopravného chaosu v akom sa ocitlo po zmene   

organizácie dopravy, ktorej ťažisko sa čím ďalej tým viac presúva na cestné komunikácie. 

Výstavba parkovísk musí zohľadňovať nielen estetickú úroveň, ale najmä bezpečnostnú 

hodnotu a úroveň  lokality. To znamená , že nie je možné oddeliť posudzovanie umiestnenia 

parkovísk bez ohľadu na dopravno-bezpečnostnú situáciu celej lokality.  Rovnako tak je 

dôležité posudzovanie jestvujúcej infraštruktúry, aby nedochádzalo pri budovaní parkovísk  

k riziku  prekladania sietí energetických médií. Ing. Dobrovolský  navrhol vyriešiť situáciu 

v troch etapách a to :  

I. etapa - zmapovanie súčasného stavu dopravnej situácie v meste , posudzovanie 

hustoty dopravy a jej    bezpečnosti ako na miestnych komunikáciách. Nakreslenie 

dopravnej mapy. 

II. etapa – Naprojektovanie parkovísk a vyriešenie statickej dopravy v meste  

III. etapa – Návrh koncepcie dopravy v meste z dlhodobého horizontu  a  

vypracovanie návrhu na riešenie problematických lokalít , ktorými sa už mesto 

zaoberá (ul. Družstevná , príjazdová cesta z ul. Mierovej  ku grécko-katolíckej 

fare a pod.). 

Vypracovanie projektov nie je finančne jednoduchou  záležitosťou a pre začiatok nástupu 

k jednotlivým etapám je potrebné mestským zastupiteľstvom  vyčlenenie finančných 

prostriedkov  na celý projekt alebo jednotlivé etapy v sume cca 2 200 eur. 

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienka p. Meňovčíka: 

 - zveľadiť trhovisko pred Tescom, je v hroznom stave. 

- na opravu predajného stánku a zveľadenie trhoviska sú v rozpočte MsPS na rok 2018  

naplánované finančné prostriedky. 

 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD.  

- vrak auta na ul. Obchodnej, podať informáciu o možnosti odstránenia.  

P. Roman, náčelník MsP informoval, že s majiteľom vraku auta sa komunikuje, je ochotný 

spolupracovať a hľadajú sa možnosti, ako by sa čo najskôr vrak auta odstránil.  

 

Pripomienky PaedDr. Dzurillovej: 

-Za ubytovňou Chemik III. medzi miniihriskom je pohádzané drevo, suché konáre, kmene. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS -  areál bol vyčistený. 

- Molekula pred DSS Harmónia je v zúboženom stave – upraviť ju, natrieť. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – molekula bola natretá, ošetrená.  

Mgr. Art. Králik, riaditeľ ZUŠ doplnil informácie o úprave a ošetrení molekuly. 

-Zlikvidovať pozostatky pieskovísk a lavičiek na ul. Mierová a Komenského, lepšie sa bude 

kosiť, špatí to priestor pred obytnými domami. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - lavičky boli zlikvidované, pieskoviská sa budú odstraňovať 

v ďalšom roku po zakúpení novej zbíjačky, alebo sa objedná externá firma na ich odstránenie. 

- Osloviť nejaké kamenárstva v prípade umiestnenia kameninového stolnotenisového stola na 

detské ihrisko a na kúpalisko, stolnotenisový stôl je požiadavkou rodičov. 

Primátor - kamenár bol oslovený, ale keďže sa jedná o verejné priestranstvo a kameninový stôl 

by bol bez atestu, v prípade úrazu by mohol nastať problém. Ale  našli sme iné alternatívy 

vhodné do vonkajšieho priestoru, MsPS má vo svojom rozpočte naplánované finančné 

prostriedky na zakúpenie stolnotenisového stola. 

-Prečo musela realizovať parkovacie čiary v meste firma a nie MsPS ? 

Primátor – a prečo nie, MsPS nemá dostatok kvalifikovaných zamestnancov na výkon takýchto  

prác, taktiež firma zabezpečila kvalitnejšiu farbu za nižšie ceny a chceli sme to urobiť v celom 

meste načo MsPS nemal v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky 

-V malom bazéne na mestskom kúpalisku necirkuluje voda počas celej letnej sezóny.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – voda cirkulovala, ale v menšom rozsahu. Neovplyvnilo to 
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kvalitu vody, ak by vôbec necirkulovala, hygiena by to nedovolila. 

 

MsZ zobralo na vedomie Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 

 

K bodu č. 6: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2017 

 

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

informoval, že vypracovanie tohto materiálu vyplýva zo zákona. V prípade, ak by bol 

hospodársky výsledok MsPS záporný, je potrebné prijať do konca roka opatrenia na zlepšenie 

stavu, ale keďže situácia nie je taká, nie je nutné prijať žiadne opatrenia. 

Ing. Drutár – priemerná hrubá mesačná mzda MsPS je pomerne nízka, sú dostatočne 

zaplatení nosní zamestnanci MsPS, ktorí sú dôležití ? 

Ing. Fedorko – na mzdy nie je dostatok finančných prostriedkov, v budúcom roku sa plánuje 

zvýšenie miezd zamestnancov MsPS. 

P. Baánová – prečo je nula v položke opravy a udržiavanie, nebola potrebná žiadna oprava ? 

P. Kováčová, spracovateľka predloženého materiálu informovala, že MsPS nepotreboval na 

opravu a údržbu žiadnu externú firmu, MsPS si opravy a údržbu vykonával vo svojej réžii.  

Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2017 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 7: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

na rok 2017 

 

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

informoval, že k predloženému návrhu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne 

pripomienky.  

PhDr. Jurečková, spracovateľka tohto materiálu informovala, že od 14.08.2017 platí nové 

nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. Nariadenie vlády mení platové tarify učiteľov 

vysokých škôl, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Materiál bol 

spracovaný po spoločnej konzultácií s riaditeľmi škôl a školských zariadení. 
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MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 

škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017. 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef 

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

Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

K bodu č. 8: Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2017  

  

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

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o zmenách a dôvodoch 

zmien v položkách rozpočtu mesta na rok 2017. Zmena rozpočtu sa dotýka príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu.   

 

MsZ schvaľuje: 

v súlade s § 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. 3/2017: 

Zníženie príjmov a výdavkov vo výške 291 696,19 € podľa prílohy. 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 3 539 578,60 €. 

Príjmy: 

Bežný rozpočet   3 212 905,60  € 

Kapitálový rozpočet        10 000,00  € 

Finančné operácie           316 673,00  € 

Rozpočet mesta    3 539 578,60  € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet   3 090 305,60  € 

Kapitálový rozpočet      371 823,00  € 

Finančné operácie          77 450,00  € 

Rozpočet mesta   3 539 578,60  € 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap,  

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

PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 
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K bodu č. 9: Návrh VZN č.../2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske    

 

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

K predloženému návrhu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Na základe 

kontroly zo školskej inšpekcie v ZUŠ, ktorá bola ukončená až po vypracovanom návrhu VZN, 

je nevyhnutné zapracovať požiadavky ZUŠ do predloženého návrhu. PhDr. Jurečková 

podrobne informovala o zmenách v položkách po zapracovaní požiadaviek ZUŠ. Taktiež 

nastala oprava počtu detí v CVČ. 

Mgr. Lacová požadovala, aby súbor Strážčan mohol trénovať v priestoroch CVČ jedenkrát  

v týždni počas zimných mesiacov, pretože priestory na futbalovom štadióne sú pre súbor 

nevyhovujúce. 

Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ nevidí problém, aby sa dohodli. Do tohto času s ňou nikto 

nejednal, nikto ju neoslovil, keď to vedeli už v lete, mohli ju osloviť v predstihu. Je možné sa 

dohodnúť, nájde sa časový priestor, pokiaľ nebude naručená činnosť CVČ a za podmienok, 

že budú dodržiavať ich prevádzkový poriadok. 

 

MsZ schvaľuje: 

VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Strážske 

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

Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: 

PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap 

 

K bodu č. 10: Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na 

čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre 

voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách  záujmovej činnosti a na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných 

školských jedálňach 

   

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

K predloženému návrhu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

PhDr. Jurečková, spracovateľka tohto návrhu informovala o dôvodoch vypracovania dodatku. 

Riaditeľ ZŠ žiada o preradenie do vyššieho finančného pásma nákladov na nákup potravín na 
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jedno jedlo. Dôvodom je zvýšenie cien základných potravín. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium 

v základnej umeleckej škole, na činností v centre voľného času, v školských kluboch detí, 

v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok 

úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach. 

 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová  

 

K bodu č. 11: Návrh VZN č.../2017 o miestnych daniach  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. K predloženému návrhu neboli 

v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Primátor informoval, že sa mení sadzba 

dane zo stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou. 

Vysvetlil, že stavby sa zaradzujú do predmetu dane zo stavieb na základe ich využitia. Pre 

účely dane z nehnuteľností nie je záväzné kolaudačné rozhodnutie, resp. výpis z listu  

vlastníctva kde je uvedený popis stavby (napr. rodinný dom, chatka a pod.) a druh stavby 

(poľnohospodárska budova, priemyselná stavby, garáž a pod.).Na základe usmernenia 

finančného riaditeľstva „stavba hromadných garáží je stavbou s viac ako tromi parkovacími 

miestami“, je predpoklad, že takáto stavba slúži ako garážový dom za odplatu, alebo na 

parkovanie aut slúžiacich na podnikanie (automobilovú prepravu, stroje slúžiace na 

podnikateľskú činnosť...). Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu sadzby dane §10 ods. 1 

písm. e/stavby hromadných garáži a písm. f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

z ročnej sadzby dane 0,50 €/m2 na ročnú sadzu dane 1 €/m2 .  

 

MsZ schvaľuje: 

VZN č. 5/2017 o miestnych daniach 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 
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K bodu č. 12: Návrh VZN č.../2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. K predloženému návrhu neboli 

v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom 

podrobne informoval, že v návrhu VZN sa poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad pre občanov nemení. Mení sa systém nakladania s komunálnym odpadom pre právnické 

osoby. Zmena spočíva vo vylúčení veľkoobjemových kontajnerov. To ale neznamená, že si ju 

nemožno objednať na MsPS ako službu za úhradu. Zmena bola navrhnutá z dôvodu, že mesto, 

ako správca daní a poplatku, môže podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre jedného poplatníka vyrúbiť miestny poplatok 

rozhodnutím iba raz na rok. Druhou príčinou je zosúladenie systému nakladania s komunálnym 

odpadom s ustanovením § 80 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch – pri zavedenom 

množstvovom zbere je obec povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa 

tento zber týka, individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov, pričom pri 

zmesovom komunálnom odpade, ktorý obsahuje aj biologicky rozložiteľné odpady, musí byť 

tento interval do 14 dní.  

 

MsZ schvaľuje: 

VZN č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 – 2020 

 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2018, viacročného 

rozpočtu na roky 2018 – 2020 a k návrhu programového rozpočtu mali poslanci k dispozícii 

doma. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór mal k stanovisku podrobný komentár. Návrh rozpočtu je 

spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh rozpočtu je 

zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet je prebytkový. Neobsahuje významné rizikové 

faktory.     
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Na základe uvedených skutočností môže byť návrh rozpočtu na rok 2018 predložený na 

schvaľovací proces na zasadnutí MsZ dňa 23.11.2017.                                                                                                                                       

Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2020 odporúča zobrať na vedomie. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala, že finančná komisia návrh 

rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 prerokovala a odporúča rozpočet mesta schváliť. 

Zároveň poskytla podrobný komentár k položkám v návrhu rozpočtu mesta na roky  

2018 – 2020.     

Ing. Drutár – prečo nie sú návrhy a pripomienky poslancov zahrnuté do návrhu rozpočtu 

mesta, keďže boli podľa harmonogramu prípravy rozpočtu predložené včas. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia poukázala na to, že nie je dostatok 

finančných prostriedkov, mesto nemá voľné zdroje na krytie kapitálových výdavkov. 

Niektoré návrhy sa týkajú MsPS, sú v správe MsPS a sú zapracované do rozpočtu MsPS. 

P. Kováčová podrobne informovala o plánovaných nákladoch na výdavky a o navýšených  

položkách v rozpočte MsPS. 

Ing. Drutár – čo zahŕňa položka údržba budov, údržba školských zariadení, v ktorej sú 

naplánované finančné prostriedky v sume viac ako 50 tis. eur.  Po prehliadke mestských 

budov sú niektoré mestské budovy v hroznom stave aj napriek vysokým investíciám do ich 

údržby. 

Ing. Lecáková -  finančné prostriedky na údržbu a bežné opravy sú určené pre všetky mestské 

budovy, podľa potreby sa určia priority. 

Ing. Demko poukázal na to, že v rozpočte mesta nenašiel žiadne zámery a ciele a že niektoré 

položky rozpočtu sú veľmi navýšené v porovnaní s rokmi 2015 a 2016. Navrhol, aby MsPS 

nebol pridelený príspevok vo výške 45 tis. eur, lebo predpokladá, že MsPS bude mať zisky 

z podnikateľskej činnosti,  stotožňuje sa so stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta. 

Zároveň  informoval o svojom návrhu, v ktorom požaduje zníženie výdajov v rozpočte mesta 

na rok 2018 a súčasne predložil podrobné návrhy na zmenu výdajovej časti návrhu rozpočtu 

na rok 2018 aj s komentárom nasledovne: 

-zhotovovanie videozáznamu z rokovaní MsZ:  4 800 € 

-parkovisko ul. Mierová 630 ( kompletne rekonštruovať parkovaciu plochu): 20 000 € 

-parkovisko pred bl. č. 8. ul. Okružná 449, staré Sídlisko (vybudovať parkovisko v súlade 

s ÚPN mesta): 6 000 € 

-revitalizácia medzi blokového priestoru ul. Mierová – ul. Komenského (vybudovať malé 

detské ihrisko): 15 000 € 
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-letné kúpalisko (zatraktívniť pre návštevníkov, zakúpiť 50 ks lehátok, 50 ks slnečníkov, 

inštalovať šmýkačku do bazéna...): 10 000 € 

-park (doplniť lavičky, vybaviť priestor pre deti, opraviť amfiteáter...): 15 000 € 

-ul. Krivošťanská (vybudovať asfaltovú cestu smerom na Krivošťanku): 10 000 € 

-rozšírenie prístupovej cesty z hlavnej Mierovej k Mierovej 630 (požiadavka občanov): 

10 000 € 

MUDr. Jurečková, PhD. – nesúhlasím so znížením príspevku pre MsPS, platové ohodnotenie 

zamestnancov MsPS, hlavne robotníckych nie je také, aké by si zaslúžili. Súhlasím 

s niektorými návrhmi poslanca, ale s niektorými nie, mal to byť dialóg medzi mestom 

a poslancom. 

Primátor – so všetkým návrhmi súhlasím, nikdy som nepovedal, že nie je niečo potrebné. 

Mesto má vypracovaný PHSR, v ktorom je prioritou všetkých občanov mesta rekonštrukcia 

námestia, tak začnime s I. etapou rekonštrukcie námestia, menšie veci počkajú, čo sa dá 

presuňme. Naše voľné zdroje sú veľmi nízke, preto musíme starostlivo zvážiť, kde budú 

použité. Mesto má v súčasnej dobe  rozpracované žiadosti  z operačných programov na 

projekty,  ktoré je možné financovať zo zdrojov  ŠR a EÚ. V roku 2017 poslanci na 

zasadnutiach MsZ schválili spolufinancovanie týchto projektov: multifunkčné ihrisko, 

školiace stredisko a nákup kompostérov. Podmienkou, aby sme sa mohli uchádzať o projekty   

zo ŠR a EÚ je potreba mať vlastné zdroje na spolufinancovanie týchto akcií. V rezervnom 

fonde  mesta  na spolufinancovanie po zapracovaní finančného krytia  v návrhu na  rok 2018 

vo výške 96 992 € nie sú žiadne voľné zdroje. V súčasnosti mesto nemá voľné zdroje na 

financovanie  kapitálových výdavkov. 

P. Kováčová poukázala na to, že  na prvom mieste je navýšenie miezd zamestnancov, je to 

povinný zákonný nárok, nič naviac, ktorý je zriaďovateľ povinný poskytnúť. Ak ukrátime 

ľudí, očakávajme štrajkovú pohotovosť. 

P. Meňovčík pohoršene a pobúrene vyjadril svoje stanovisko k tomu, že ak by MsPS nebol 

poskytnutý príspevok na mzdy zamestnancov, on sám od pondelka ako poslanec vyhlási 

štrajk. Poukázal na to, v akých neľudských podmienkach pracujú zamestnanci MsPS. 

Zamestnanci MsPS nechcú nič naviac, len to, čo im patrí. 

P. Knap navrhol ukončiť tento bod, dnes nehlasovať, stretnúť sa s poslancami a pripraviť 

návrh rozpočtu ešte raz a na budúcom zasadnutí MsZ ho predložiť. 

P. Šuľak – finančná komisia spolu so zamestnancami MsÚ venovala dostatok pozornosti 

vypracovaniu rozpočtu mesta, vážim si prácu týchto ľudí, aj tak sa nič v rozpočte nezmení. 
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Ing. Lecáková – je jednoduchšie schváliť rozpočet dnes,  pretože je vždy možné vstúpiť do 

rozpočtu a urobiť úpravy, zmeny. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu mesta na rok 2018: 

Rozpočet Mesta Strážske na rok 2018 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu 

vo výške 3 683 276,35 €. 

Bežný rozpočet:     

Príjmová časť rozpočtu                               3 161 944,95 € 

Výdavková časť rozpočtu                     3 084 494,95 € 

Prebytok bežného rozpočtu                                    77 450,00 €  

Kapitálový rozpočet:   

Príjmová časť rozpočtu                                    424 339,40 € 

Výdavková časť rozpočtu                               466 673,40 € 

Schodok kapitálového rozpočtu                        -42 334,00 €  

Finančné operácie:   

Príjmová časť rozpočtu                                      96 992,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                              132 108, 00 € 

Schodok finančné operácie                                   -35 116,00 € 

 

Hlasovanie: Za: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Proti: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Hlasovaním poslancov návrh rozpočtu mesta na rok 2018 nebol schválený. 

 

O zapracovaní návrhu a pripomienok Ing. Demka sa nehlasovalo. 

 

K bodu č. 14: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom 

na I. polrok 2018 

 

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

PaedDr. Dzurillová požadovala zmenu termínu zasadnutia MsZ v mesiaci január. 

Ing. Demko žiadal zaradiť aspoň jedno zasadnutie MsZ do plánu zasadnutí MsZ. 

 

Primátor poukázal na to, že poslanec MsZ by mal vedieť, že podľa zákona má možnosť 
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navrhnúť termín zasadnutia MsZ s vypracovaným konkrétnym programom a podpismi 

poslancov. 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom na I. polrok 2018 

MsZ so zmenou zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 15: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

I. polrok 2018 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2018 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2018 – 

30.06.2018 v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová  

 

K bodu č. 16: Návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2010 Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ v Strážskom a zástupcu primátora mesta Strážske   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Návrh tohto dodatku predložila poslankyňa 

PaedDr. Dzurillová, v ktorom navrhla, aby bol poslanec oprávnený vzdať sa odmeny alebo 

vyhlásiť, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny a v prípade, ak tak urobí, nemá 

postavenie zamestnanca v sociálnom poistení. 

  

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2010 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Strážskom a zástupcu primátora mesta Strážske 
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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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

K bodu č. 17: Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi Mesto Strážske, 

KOOR Východ s. r. o. a Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby 

 

Účelom predkladanej Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi doterajším 

nájomcom DOMSPRÁV s.r.o., mestom Strážske (ako prenajímateľom a postupcom) a KOOR 

Východ, s.r.o. (ako budúcim nájomcom a postupníkom) je vstup spoločnosti  KOOR Východ, 

s.r.o. do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zmluvy. Zároveň spoločnosť KOOR 

Východ, s.r.o. sa zaviazala prevziať všetky tieto práva a povinnosti vyplývajúce z tohto bodu. 

S takýmto prevzatím povinností súhlasí mesto Strážske a aj doterajší nájomca – spoločnosť 

DOMSPRÁV, s.r.o. V danom prípade sa jedná o majetkové práva. Z tohto dôvodu je teda 

potrebné, aby túto Dohodu schválilo mestské zastupiteľstvo.  

Ak by nebola uzatvorená predmetná Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi 

mestom Strážske, spoločnosťou DOMSPRÁV s.r.o. a spoločnosťou KOOR Východ, s.r.o. 

muselo by mesto Strážske uhradiť zostatkovú hodnotu zhodnotenia po ukončení nájomného 

vzťahu spoločnosti DOMSPRÁV s.r.o.. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dohodu o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi Mestom Strážske, KOOR Východ s. r. 

o. a Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných príjmov – 

EK 212 003 príjmy z prenájmu bytov 

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných príjmov – EK 212 003 príjmy 

z prenájmu bytov MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti 

vnútorných predpisov a smerníc na mestskom úrade 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti vnútorných predpisov 

a smerníc na mestskom úrade MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 20: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly tvorby 

použitia sociálneho fondu na mestskom úrade 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly tvorby použitia sociálneho 

fondu na mestskom úrade MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 21: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania 

účtovnej dokumentácie v MŠ 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej dokumentácie 

v MŠ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 22: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Žiadosť od Petra Macha o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže na ul. Družstevnej, 

pozemok registra KNC parcela číslo 438/5, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria vo 

výmere 15 m2, zapísané na LV 1236 – komisia doporučuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku registra KNC parcela 

číslo 438/5 vo výmere 15 m², na ul. Družstevnej v súlade s § 8 písm.  e) Zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

T: 31.12.2017    Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 
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Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Ponuka od Miroslava Kočerhu Strážske na odpredaj nehnuteľnosti a pozemku na ul. 

Obchodnej. Jedná sa o odkúpenie stavby – sklad súpisné číslo 436 (za mestskou telocvičňou) 

a pozemku (pod touto stavbou) registra KNC parcela číslo 534/4 vo výmere 122 m2 Strážske 

za cenu 16 000 € alebo na základe znaleckého posudku – komisia nedoporučuje odkúpenie 

predmetnej nehnuteľnosti a pozemku. 

Primátor vysvetlil, že tento priestor je potrebný a bude mať svoje využitie alebo za ponúkanú 

cenu, alebo bude vypracovaný znalecký posudok. Mesto nemá voľné priestory pre zriadenie 

denného stacionára. Jedným z návrhov by bolo presťahovanie oddielu kulturistiky z priestorov 

budovy U2 na prízemí do priestorov tejto časti telocvične, ktorú ponúka na odpredaj  

p. Kočerha. Do priestorov U2 by sa mohol zriadiť denný stacionár. Ďalší návrh je 

presťahovanie zväzu drobnochovateľov z budovy MsPS, v ktorej majú tohto času svoje sídlo 

taktiež do uvedených priestorov pri telocvični. Keďže sa pripravuje stavebný projekt na 

rekonštrukciu budovy MsPS, zväz drobnochovateľov nebude môcť ďalej využívať priestory 

MsPS. 

 

Ponuku M. Kočerhu na odpredaj nehnuteľnosti (sklad za mestskou telocvičňou) s pozemkom 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

Žiadosť VVS, a. s., Košice o majetkové vysporiadanie pozemku registra KNE parcela 1522/2 

vo výmere 217 m2 a pozemku KNE parcela číslo 1522/1 vo výmere 144 m2, na ul. Mierovej 

z dôvodu uloženia verejnej kanalizácie s prepojením ulíc Zámočnícka, Mierová, Agátová, 

ktorú bude realizovať VVS, a. s. – komisia doporučuje odkúpenie predmetných pozemkov. 

Primátor informoval, že už dal pokyn na vypracovanie znaleckého posudku. 

Žiadosť BELARIA, s. r. o., v zastúpení REALITY EXPERTS, s. r. o., o vysporiadanie 

pozemku, kúpalisko Strážske. Mesto Strážske užíva (má ohradené) v areáli mestského 

kúpaliska v k. ú. Strážske časť pozemku registra KNC časť parcely číslo 552/9, ktorá je vo 

výlučnom vlastníctve spoločnosti BELARIA. Preto spoločnosť BELARIA žiada Mesto 

Strážske o vysporiadanie, odkúpenie časti užívaného (ohradeného) pozemku – komisia 

doporučuje vymerať geometrický plán, následne vstúpiť do rokovania so spoločnosťou 

BELARIA. 
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Komisia bola informovaná o výsledku verejného obstarávania TZ telocvične, Rekonštrukcia 

drevenej podlahy a Vykurovania - komisia prijala informáciu o výsledku VO a zároveň 

doporučuje predložiť na ďalšie zasadnutie MsZ návrh na uznesenie:  

Podmienky pre verejné obstarávanie a pre obchodnú verejnú súťaž na stavebné práce pred 

zverejnením predkladať komisií pre výstavbu a ÚP a správy infraštruktúry vopred na 

posúdenie. 

Komisii bola predložená dôvodová správa o navýšenie rozpočtu k stavbe „Rozšírenie stokovej 

siete západnej časti mesta Strážske – SO 03 Stoka B a Strážske – rozšírenie inžinierskych sietí, 

na ul. Za záhradami – SO 01 Verejný vodovod“ ( viď príloha) – komisia doporučuje 

dofinancovať vo výške medzi skutočnými a rozpočtovými nákladmi predmetnej investície.  

Komisia nemohla posúdiť návrhy rozpočtu a návrhy investičných akcií, nakoľko tieto 

podklady jej neboli predložené. 

 

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

 

Vyraďovacia komisia – informovala p. Baánová 

Nepoužiteľný majetok v CVČ bol vyradený, riaditeľka CVČ mala všetko dôkladne pripravené. 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap  

Valéria Sivčová, Družstevná 503, Strážske žiada o prenájom nebytových priestorov v OD 

Laborec č. d. 6 /sklad bez radiátora/ z dôvodu, že v priestoroch sa nachádza tovar, ktorý 

potrebuje vypredať - komisia odporúča prenájom nebytového priestoru v OD Laborec 

miestnosť č. 6, pre Valériu Sivčovú, Družstevná 503, Strážske, za účelom zriadenia predajne 

s galantériou a textilom. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 6 o výmere 14 m² pre Valériu 

Sivčovú, Družstevná 503, Strážske, za účelom zriadenia predajne s galantériou a textilom od 

27.11.2017 do 31.12.2017 za cenu 10 Eur/m²/rok. 

 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová  
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Kristián Kuchár, Obchodná 252, Strážske žiada o prenájom garáže v lokalite ul. Obchodná 

a v okolí. Voľná je garáž č. 8 na Chemiku - komisia odporúča prenájom garáže č. 8 (Chemik) 

pre Kristiána Kuchára, Obchodná 252, Strážske. 

 

Primátor upozornil, že podľa zákona musí byť na prenájom vyhlásená obchodno-verejná súťaž. 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť podmienky obchodno-verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – garáž  

č. 8 (Chemik) o výmere 22,77 m². 

T: 31.12.2017    Z: MsÚ 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Firma SPOTLIGHT s. r. o – má v prenájme pozemky pod reklamnými a navigačnými panelmi, 

odpredala reklamné a navigačné zariadenia firme TABLE s.r.o.. Vyhotoví sa dodatok 

k nájomnej zmluve so zmenou nájomcu z firmy SPOTLIGHT s.r.o. na firmu TABLE s.r.o. 

- komisia odporúča schváliť zmenu nájomcu z pôvodného nájomcu SPOTLIGHT s. r. o., 

Magurská 4B, Bratislava, na nového nájomcu TABLE s. r. o., Pekníkova 17, Bratislava, od 

01.01.2018.  

 

MsZ schvaľuje: 

V zmluve č. 29/2013 MÚS zmenu nájomcu z pôvodného nájomcu SPOTLIGHT s. r. o., 

Magurská 4B, Bratislava, na nového nájomcu TABLE s. r. o., Pekníkova 17, Bratislava 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová  

 

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

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Problematika nájomcov bytov na ul. Obchodnej – Pavol Mikolaj a Ingrid Skoupilová. 

Komisia odporúča deložovať byt na ul. Obchodnej a nájomníkom ponúknuť dočasné bývanie 

v nízkoštandardnom nájomnom byte na ul. Laboreckej. 
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MUDr. Jurečková, PhD. – prečo ešte býva p. Mikolajová a p. Skoupilová v nájomných bytoch 

na ul. Obchodnej, keď im v júni 2017 skončila platnosť nájomnej zmluvy a majú obrovské dlhy 

na nájomnom a energiách. Je to nespravodlivé voči ostatným občanom, či dôchodcom. 

Primátor navrhol týmto nájomcom predlžiť nájomné zmluvy do konca roka 2017, aby to bolo 

právne v poriadku. Následne odporučil upozorniť Domspráv s. r. o, aby mohol konať. 

 

Komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

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

   - nájomcom, ktorí majú nedoplatky na komunálnom odpade na dobu do 31.03.2018. 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

 

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

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  ODPORÚČANIE DO 

 

Erik Dančišin    U-3/A/5  31.03.2018 

Jarmila Sabolová  U-3/A/6  31.12.2018 

Jana Semancová  U-3/A/7  31.03.2018 

Ľubica Benkoová   U-3/B/3  31.12.2018 

Pavol Mikolaj   U-3/B/2  31.12.2017 

Ingrid Skoupilová  U-3/C/3  31.12.2017 

 

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, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Martin Tejgi  

 

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

 

MENO A PRIEZVISKO       ČÍSLO BYTU          ODPORÚČANIE DO 

 

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav              A-1   31.12.2018 

Dudičová Gabriela     A-2   31.12.2018 

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta  A-3   31.12.2018 

Adamová Margita a Adam František   A-4   31.12.2018 
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Dudičová Renáta a Dudič Stanislav  A-5   31.12.2018 

Tolvajová Lucia    A-6   31.12.2018 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia  A-7   31.12.2018 

Adam Emil a Adamová Eva   A-8   31.12.2018 

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva    A-9   31.12.2018 

Janičo Roman a Janičová Ingrid  A-10   31.12.2018 

Hrnčiarová Monika    B-1   31.03.2018 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila  B-2    31.12.2018 

Tolvajová Albína    B-3   31.12.2018 

Ridajová Silvia    B-5   31.12.2018 

Goroľová Miroslava    B-6   31.03.2018 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza   B-8   31.03.2018 

Šmaťová Anna     B-9   31.12.2018 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav  B-10   31.12.2018 

 

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, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Martin Tejgi 

 

    Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

Zasadnutie komisie: 02.11.2017 

Pripravované podujatia:  

05.12.2017 - Mikuláš v meste  o 15.30 hod. v mestskej kultúrnej sále. V programe vystúpi    

                      ZŠ, CVČ.  

14.12.2017 - Vianočný galaprogram o 15,30 hod. v mestskej kultúrnej sále.  

Účinkuje: MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, FS Strážčan, DSS LIDWINA, SS Gaštanka, SZ Rozkvet. 

31.12.2017 - Silvester – o 17.00 hod. - Detský program s tombolou. 

Komisia navrhuje presunúť ohňostroj na skoršiu hodinu, napríklad po detskom silvestri,  

predpokladá vyššiu účasť aj hospodárnejšie vynaloženie finančných prostriedkov spojených 

s prípravou Silvestra. 
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Zasadnutie komisie: 14.11.2017 

Žiadosť p. Jelínekovej-Sabolovej  2 537 eur  na III. širšie vydanie slovníka „Jak me hutoreľi“. 

Kultúrna komisia vzala túto žiadosť na vedomie, avšak nepovažuje ju pre rok 2018 za najvyššiu 

prioritu a to z dôvodu väčších a finančne nákladnejších akcií v meste, ako je napríklad 50. 

výročie udelenia štatútu mesta a Strážčanský jarmok. Navrhuje prispieť čiastkou 800 € na 

vydanie  III. širšieho vydania slovníka „Jak me hutoreľi“. 

P. Grmolcová poukázala na zvláštnosti tejto publikácie a podrobne informovala o nákladoch 

na vydanie publikácie. Sú to náklady na tlač, grafiku, na odmenu pre SAV, aj Matica slovenská 

má záujem o vydanie takejto publikácie. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia - táto požiadavka nebola zapracovaná do 

rozpočtu mesta a rozpočet mesta na rok 2018 nebol schválený. 

MUDr. Jurečková, PhD. – nesúhlasím, aby to financovalo mesto, nech to financuje Matica 

slovenská, ak má záujem o vydanie. Radšej investovať finančné prostriedky na vydanie 

publikácie nášho mesta pri  príležitosti osláv mesta, ktoré budú na budúci rok. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – zákon o rozpočtových pravidlách jasne stanovuje pravidlá pre 

poskytovanie finančných prostriedkov, mesto nemôže dať dotáciu fyzickej osobe, navyše  

p. Jelinková má na knihu autorské práva. 

 

Žiadosť CVČ Strážske, ktoré bude v roku 2018 oslavovať 40. výročie súboru Strážčanik . Pri 

tejto príležitosti by chceli  pripraviť program aj s účasťou súborov zo zahraničia. Požadovaná 

čiastka na akciu je 3 650 €, komisia túto žiadosť berie na vedomie. O finančnom krytí sa vyjadrí 

finančná komisia pri MsZ. 

Žiadosť p. Jána Popríka na inštalovanie Pamätnej izby  v priestoroch MsÚ, kde by boli 

vystavené panely s osobnosťami mesta, pamätné fotografie a podobne, v sume 1 500 €. 

Komisia aj túto žiadosť vzala na vedomie, avšak navrhuje, aby sa inštalovanie celej galérie 

robilo po etapách. Ako prvá etapa by mohlo byť inštalovanie panelov v zredukovanej podobe 

s osobnosťami mesta Strážske na chodbe a vestibule MsÚ (pri zasadačke MsÚ). Potom 

postupne každoročne doplňovať galériu. 

V diskusii sa členovia vyjadrovali k rôznym problémom, napríklad že by bolo vhodné v meste 

umiestniť lavičky, hlavne vonku pred Mestskou kultúrnou sálou , aby si občania mohli pred 

mestskou akciou posedieť, taktiež upraviť okolie sochy pred sálou a inými sochami v meste.  

Komisia hovorila aj o označení Mestskej kultúrnej sály príslušným  nápisom a osvetlením. 

Bola spomenutá aj nutnosť osadiť informačnú tabuľu pred MsÚ a Domom kultúry, kde by boli 

občania informovaní o kultúrnych akciách a podujatiach  v meste.  



- 28 - 

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

 

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

Všetky body z programu zasadnutia komisie už boli dnes prerokované. 

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

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 

Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre Športový klub Strážske, futbalový oddiel vo výške 3 500 €. 

 

MsZ schvaľuje:  

Dotáciu pre Športový klub Strážske – futbalový oddiel vo výške 3 500 € 

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

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

Proti: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová  

 

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti Miroslav Kočerha ponúka tieto 

nehnuteľnosti na predaj (za cenu 16 000 €) – pozemok registra KNC parcela číslo 534/4 druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m² a nehnuteľnosti – sklad súpisné číslo 

436, na ul. Obchodnej, katastrálne územie Strážske. Táto budova je prístavbou k mestskej 

telocvični - komisia odporúča odkúpiť nehnuteľnosť vlastníka Miroslava Kočerhu. 

 

Zápis z športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

Komisie zobrala na vedomie informáciu o: 

- o vydanom súhlase na výrub dreviny z parcely vo vlastníctve mesta – 1 ks orech kráľovský – 

na základe žiadosti p. Polačikovej, 

- o vydanom súhlase na výrub dreviny z parcely vo vlastníctve mesta – 5 ks smrek obyčajný – 

na základe žiadosti p. Zubka, 

- o žiadosti o súhlas na výrub dreviny z parcely vo vlastníctve mesta – 1 ks breza – žiadateľ 

p. Mach, 
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- o pokračovaní spolupráce s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVIPAK, a. s. Bratislava 

pri zabezpečovaní triedeného zberu na území mesta, 

- o zmene prevádzkovateľa MZZO – Metal Box Slovakia, s.r.o. Jasenov, 

- o postupe pri riešení sťažnosti – resp. podania p. Macenkovej ohľadom zarastených pozemkov 

v areáli TESLA, 

- o žiadosti p. Lukča, Krivošťanská 373 o výrub resp. orezanie stromov presahujúcich na jeho 

pozemok a druhom podaní o riešenie susedského sporu s Jurajom Tušajom, 

- o sanácii miesta s nezákonne uloženým odpadom na parcele mesta – dotácia 

Environmentálneho fondu vo výške 50 000 eur, 

Rôzne: 

- prechod pre chodcov na Laboreckej ulici pred mostom a most cez Laborec nie sú osvetlené, 

- chodník v parku – od kaštieľa po záhradky, ktorý svojpomocne vybudovali záhradkári, by 

bolo potrebné opraviť a obnoviť – využívajú ho všetci záhradkári aj MsPS pri údržbe parku, 

- vysoké stromy, ktoré boli skrátené v areáli ZŠ vytvorili nové koruny a bolo by potrebné ich 

priebežne udržiavať, 

- MsPS zabezpečil revíziu všetkých detských ihrísk, nedostatky je nutné odstrániť, napr. 

obnova dopadových plôch, 

- zabezpečí MsPS v zime pri mrazoch prevádzku ľadovej plochy? Je záujem detí zo školy aj 

zo školskej družiny 

 

Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Finančná komisia – informovala Ing. Lecáková 

Všetky materiály už dnes boli prerokované. 

Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Mgr. Tejgi informoval, že komisia na ochranu verejného poriadku nemala zasadnutie. 

 

K bodu č. 23, 24: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Primátor informoval, že mestu bola doručená pozvánka z Poľska do družobného mesta  

Nieporet. Vyzval všetky komisie a poslancov, aby sa už teraz tým zaoberali a venovali náležitú  

pozornosť. 
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P. Meňovčík poďakoval príslušníkom MsP za urýchlený odchyt psov na ul. Laboreckej. 

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla odmenu pre poslanca vo výške 220 € a pre hlavného  

kontrolóra mesta Strážske vo výške 500 €. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre poslanca vo výške 220 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 500 € 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

Primátor navrhol odmenu pre zástupkyňu primátora vo výške 350 €. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre zástupkyňu primátora vo výške 350 € v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov. 

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, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová 

 

 

Mgr. Tejgi – na web stránke mesta zriadiť kalendár kultúrno-spoločenských podujatí. 

P. Baánová - pri kryte CO ( pri MilkAgro)  je odkrytá jama, hrozí nebezpečenstvo pádu. 

- je označenie parkovacích miest v meste správne ? 

P. Roman, náčelník MsP potvrdil správnosť označenia parkovacích miest. 

Ing. Drutár – informačná tabuľa v Krivošťanoch je znehodnotená, oznamy nie sú čitateľné. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 3 3 / 2 0 1 7 

 

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

o 18,40 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   PaedDr. Jana Dzurillová  Mgr. Martin Tejgi 


