
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 19. januára 2018 

 

 

 

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

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

Jurečková, PhD., Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Michal Knap 

   

 

Návrhová komisia: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová, Danka Baánová   

Hlasovanie: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,  

 MUDr. Dana Jurečková, PhD., Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak,  Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Michal Knap 

  

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová  

Hlasovanie: 

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

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,  

 MUDr. Dana Jurečková, PhD., Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin 

Šuľak,  Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Michal Knap 

 

  

  

  

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

 

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

ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.  

 

P r o g r a m  

 

1.    Otvorenie  

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 - 2020 

7.    Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017  

8.    Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018  

9.    Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov - 

       221 004 ostatné poplatky – výherné prístroje  

10.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania cenín (pokutových  

       blokov) na mestskej polícii  

11.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov EK 133 013  

       poplatok za uloženie odpadu  

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

       mestského zastupiteľstva konaných v 1. polroku 2017 

13.  Informácie zo zasadnutí komisií 

14.  Interpelácie poslancov 

15.  Diskusia – Rôzne 

 

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

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

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

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 233/2017 zo dňa 23.11.2017: 

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

č. 8 (Chemik) o výmere 22,77 m² - úloha splnená.  
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v predložených 

podmienkach bola upravená výmera garáže podľa listu vlastníctva na 23,6 m². Taktiež 

navrhol vyňať z podmienok v čl. II v prvom a druhom odseku text „ predloží – originál 

čestného prehlásenia, že nemá vo vlastníctve, v prenájme v užívaní inú garáž na území mesta 

Strážske“. 

P. Baánová, členka obchodno-podnikateľskej komisie informovala, že komisia súhlasí 

s predloženými podmienkami a odporúča podmienky s pripomienkou schváliť. 

 

MsZ schvaľuje:  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom garáže č. 8 v bytovom dome súpisné  

č. 253 na ulici Obchodnej v Strážskom (Príloha č. 1 Uznesenia). 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko Neprítomný: Michal Knap 

 

Úloha:  

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

splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

P. Baánová, členka bytovej komisie informovala, že komisia návrh prejednala a odporúča 

schváliť podľa predloženej tabuľky. Je to veľmi zrozumiteľne vypracovaný materiál. 

 

MsZ schvaľuje: 

Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome U3 v minimálnej sume 0,5 % 

nákladov na obstaranie nájomného bytu ročne následne: 

Výmera bytu v 

m2 Cena bytu Eur 

FOaU minimálny 

ročne Eur/byt 

FOaU 

minimálny 

mesačne                                   

Eur/byt 

0,5 %   

53 27442,74 137,21 11,43 

54 27960,53 139,80 11,65 

68 35209,56 176,05 14,67 

69 35727,35 178,64 14,89 

77 39869,65 199,35 16,61 
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78 40387,43 201,94 16,83 

79 40905,22 204,53 17,04 

 

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

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

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

 

Úloha: 

-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 - úloha splnená.  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Bol vypracovaný aj návrh podmienok na 

priamy predaj majetku. Primátor poukázal na to, že proces priameho predaja v porovnaní 

s obchodnou verejnou súťažou je rýchlejší, výhodnejší, ale aj finančne menej nákladný. 

P. Baánová, členka obchodno-podnikateľskej komisie informovala, že komisia  odporúča 

schváliť podmienky priameho predaja s doplnením v ods. 4 bod e) čestné prehlásenie, že 

uchádzač nemá podlžnosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske. 

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

schváliť podmienky priameho predaja. 

 

MsZ schvaľuje: 

Podmienky priameho predaja na predaj pozemku p. č. 438/5 o výmere 15 m2 na ulici 

Družstevnej (Príloha č. 2 Uznesenia).  

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

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

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

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienka Mgr. Tejgiho: 
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- na web stránke mesta zriadiť kalendár kultúrno-spoločenských podujatí – kalendár podujatí 

bude v najbližšej dobe zverejnený na web stránke mesta. 

Pripomienka p. Baánovej: 

 - pri kryte CO ( pri MilkAgro) je odkrytá jama, hrozí nebezpečenstvo pádu – jama už bola 

zakrytá. 

Pripomienka Ing. Drutára: 

– informačná tabuľa v Krivošťanoch je znehodnotená, oznamy nie sú čitateľné – nedostatky 

boli odstránené, oznamy sú čitateľné. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018  

 

Primátor mal úvodný komentár, v ktorom informoval, že už na zasadnutí MsZ dňa 

23.11.2017  k bodu návrhu rozpočtu mesta prebehla obsiahla diskusia. Rozpočet nebol 

schválený, nebola prijatá žiadna úloha, ostal pôvodný návrh rozpočtu v nezmenenom stave. 

K tejto záležitosti si poslanci dohodli stretnutie, ktoré sa konalo za účasti Ing. Lecákovej, 

vedúcej ekonomického oddelenia,  aby sa dohodli na ďalšom postupe a závere. 

Ing. Drutár - nebol predložený rozpis,  na ktoré budovy alebo na aký účel sa budú čerpať 

finančné prostriedky z položky údržba. Je v rozpočte zahrnutá oprava vodovodných 

rozvodov v budove MŠ ? 

Primátor poukázal na to, že v rozpočte na položke údržba nie je dostatok finančných 

prostriedkov. Finančné prostriedky budú použité podľa dôležitosti, nie je možné teraz 

predpokladať, v akej budove nastane havarijný stav. Ďalej informoval, na aké účely už boli 

použité finančné prostriedky z položky údržba v roku 2017. Bola zrealizovaná rekonštrukcia 

strechy Reštaurácie Aztéka, keďže nebolo dostatok finančných prostriedkov, strecha Park 

Pubu nie je ukončená, urobilo sa len to najsúrnejšie. Taktiež strecha krytu CO bola len sčasti 

opravená, schody pri mestskej kultúrnej sále neboli tiež dokončené. Zároveň je potrebné 

realizovať revízie technických zariadení, v OD Laborec namontovať samostatné merače 

elektrickej energie a ďalšie. 

PhDr. Bušaničová informovala, že na pracovnom stretnutí poslancov sa poslanci dohodli, že 

návrh rozpočtu mesta sa schváli s tým, že sa vytvorí minimálna finančná rezerva. A až pri 

schvaľovaní záverečného účtu, keď už bude jasný stav finančných prostriedkov mesta, budú 
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rozhodovať o rozdelení vytvorenej finančnej rezervy, teda o návrhoch Ing. Demka 

a ostatných poslancov. Taktiež sa z rezervy musí vykryť aj spolufinancovanie projektov.  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia vypracovala pracovný písomný materiál 

ohľadom návrhu vytvorenia finančnej rezervy, ktorý mali poslanci k dispozícii doma.  

PhDr. Bušaničová navrhla hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu mesta ako vyrovnaný 

a zároveň hlasovať za prijatie úlohy, aby sa vytvorila finančná rezerva.  

Ing. Demko nesúhlasil s navrhovaným postupom a s tým, čo bolo povedané, tvrdil, že mesto 

nemá žiadny plán údržby, nemá žiadne priority, čo chce urobiť, len vie že má 50 tis. eur. 

Nesúhlasil o hlasovaní za schválenie rozpočtu, požadoval najprv hlasovať o svojich 

návrhoch na použitie finančných prostriedkov z fondu údržby a až na záver hlasovať 

o schválení rozpočtu. Tvrdil, že mu nebolo umožnené sa vyjadriť k návrhu rozpočtu, že 

nedostal právo predložiť svoje návrhy ani na minulom zasadnutí MsZ a ani na dnešnom 

zasadnutí MsZ.  

Primátor sa snažil vysvetliť, že nie je možné, aby sa najskôr hlasovalo o návrhoch, ktoré by 

mali byť zapracované do rozpočtu, pretože najskôr musí byť schválený rozpočet mesta. Až 

keď bude schválený rozpočet mesta,  potom bude možné hlasovať o návrhoch na použitie 

fondu údržby.  

Ing. Demko opakovane požadoval hlasovať najskôr za jeho návrhy a až nakoniec za návrh 

rozpočtu mesta. 

Medzi primátorom a Ing. Demkom prebehla ostrá diskusia. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila podrobné informácie ohľadom 

návrhu rozpočtu mesta a svojom návrhu vytvorenej finančnej rezervy.  

Prebehla obsiahla diskusia medzi poslancami. 

 

PhDr. Bušaničová – všetko už bolo rozdiskutované na pracovnom stretnutí, dnes už nemáme 

o čom diskutovať, ešte raz navrhujem hlasovať za schválenie rozpočtu mesta a za prijatie 

úlohy. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu 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 €  
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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 € 

 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Neprítomný: Michal Knap 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 rozpočtovým opatrením 

č.1/2018 tak, aby bol rozpočet prebytkový vo výške 60 000 €. 

T: 28.02.2018   Z: vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

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

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

 

MsZ ukladá: 

Zapracovať schválené výdavkové položky rozpočtu do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta 

Strážske na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

T: 28.02.2018   Z: vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

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

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

 

Po schválení rozpočtu mesta Ing. Demko predkladal svoje návrhy na zmenu výdavkovej časti 

rozpočtu mesta nasledovne: 

-Návrh na použitie časti fondu údržby na opravu havarijného stavu rozvodu vody v Materskej 
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škole v Strážskom vo výške 17 000 €. 

PhDr. Bušaničová navrhla 15 000 €, keďže neboli vyčíslené presné náklady. 

 

MsZ schvaľuje: 

Čerpanie z položky EK 635 údržba školských zariadení vo výške 15 000 € na odstránenie 

havarijného stavu rozvodu vody v Materskej škole Strážske. 

 

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

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

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

 

Ing. Demko: 

-Návrh na zmenu výdajovej časti rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 za účelom 

zhotovovania videozáznamu z rokovaní MsZ vo výške 3 600 €. 

Ing. Demko poukázal na dôvody zhotovovanie videozáznamu, pretože sa šíria dezinformácie 

a je manipulovaná verejná mienka občanov mesta, ktorí si čítajú zápisnice zo zasadnutia MsZ. 

P. Baánová súhlasila so zhotovovaním videozáznamu, aby nedochádzalo k mylným 

informáciám, pretože mala nepríjemnú skúsenosť.   

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla aspoň hlasový záznam, ktorý by mal byť lacnejší ako 

videozáznam. Poukázala na to, že každé zasadnutie MsZ je verejné, ak má občan záujem, 

môže sa zasadnutia MsZ zúčastniť. 

 

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

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

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

Mgr. Martin Tejgi 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

Ing. Demko: 

-Návrh na zmenu výdajovej časti rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 na revitalizáciu medzi 

blokového priestoru na ul. Mierová – ul. Komenského, vybudovať malé detské ihrisko 

v rozsahu obnoviť futbalové ihrisko, inštalovať lavičky, preliezačky, hojdačky a pod. 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, PaedDr. Jana Dzurillová,  

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

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

Tejgi 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

Ing. Demko: 

-Návrh na zmenu výdajovej časti rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 za účelom vybudovania 

parkoviska pre blokom č. 8 na ul. Okružná, staré Sídlisko vo výške 6 000 €. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zmenu výdajovej časti návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 za účelom vybudovania 

parkoviska na ul. Okružná 449, pred blokom č. 8 v súlade s ÚPN mesta vo výške 6 000 €. 

 

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

Dzurillová, Martin Šuľak, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, 

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

 

Ing. Demko: 

-Návrh na zmenu výdajovej časti rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 za účelom 

rekonštrukcie parkovacej plochy na ul. Mierová vo výške 30 000 €. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zmenu výdajovej časti návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 za účelom rekonštrukcie 

parkovacej plochy na ul. Mierová 630 vo výške 30 000 €. 

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

Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, 

PhD., Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Ing. Demko: 

-Návrh na zmenu výdajovej časti rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 na dokončenie  

ul. Krivošťanskej smerom na Krivošťanku od RD č. s 339 až po rodinný dom p. I. Kolibabovej 

vybudovaním asfaltovej cesty v súlade s požiadavkou občanov vo výške 10 000 €.  
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

Dzurillová, Zdržal sa: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,  Mgr. Eva 

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

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 

MUDr. Jurečková. PhD. navrhla prijať úlohu vypracovať dokumentáciu, odborný odhad 

nákladov na vybudovanie asfaltovej cesty na ul. Krivošťanská. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať odborný odhad nákladov na vybudovanie asfaltovej cesty na ul. Krivošťanská od 

rodinného domu súp. č. 339 až po rodinný dom súp. č. 342. 

T: 31.3.2018   Z: MsÚ 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Mgr. Lacová informovala, že mesto plánuje vydať novú publikáciu o meste Strážske k  

50. výročiu udelenia štatútu mesta Strážske. Bude v nej zahrnuté množstvo historických, 

súčasných kultúrnych, športových, spoločenských  informácií, publikácia zaznamenáva život 

posledných 50 rokov v meste Strážske. Na túto publikáciu bola určená suma 3 000 €, čo je 

však nepostačujúce, pretože sa nejedná o klasické vydanie sprievodcu mestom, ale o bohatú 

obrázkovú publikáciu (približne 160 strán). Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť túto sumu 

o ďalších 3 000 €.   

 

MsZ schvaľuje: 

Zmenu výdavkovej časti rozpočtu mesta Strážske položky EK 633 publikácia mesta – 

navýšenie o 3 000 €. 

 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 
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K bodu č. 7: Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 8: Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018 

 

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

 

MsZ schvaľuje:  

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

K bodu č. 9: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov 

- 221 004 ostatné poplatky – výherné prístroje  

  

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

Ing. Drutár apeloval na podnikateľov, ktorí prevádzkujú výherné prístroje, aby zvážili 

otvorenie takejto prevádzky, že ich príjmy, ktoré vyplývajú z tejto správy nestoja za to, aby 

ich prevádzkovali, vzhľadom k tomu, aké morálne problémy a škody vznikajú vo viacerých 

rodinách. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov - 221 004 ostatné 

poplatky – výherné prístroje MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 10: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania cenín 

(pokutových blokov) na mestskej polícii  

  

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania cenín (pokutových blokov) 

na mestskej polícii MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov 

EK 133 013 poplatok za uloženie odpadu  

 

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

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov EK 133 013 

poplatok za uloženie odpadu MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení 

zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v 1. polroku 2017 

 

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

Ing. Demko odporučil vrátiť sa k nesplneným uzneseniam a konštatovať, či sú už splnené, 

alebo nie. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí 

mestského zastupiteľstva konaných v 1. polroku 2017 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13: Informácie zo zasadnutí komisií  

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

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

 

Podľa VZN č. 5/2010 a uzatvorených zmlúv sú športové organizácie povinné predložiť 

vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2017 do 15.01.2018. Kontrola vyúčtovania prebieha. 

Komisia odporúča schváliť návrh poskytnutia dotácie pre športové kluby na rok 2018 

nasledovne: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2018:  

Volejbalový klub         1 550 € 

Športový kolkársky klub             700 € 

Klub slovenských turistov       1 250 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja         950 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel    12 250 € 

Mestský bežecký oddiel         1 650 € 

Tanečný aerobik            400 € 

Tenisový klub            200 € 

Občianske združenie kolkárov          300 € 

MMA-Crossfit            750 € 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre športové kluby na rok 2018:  

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

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

 

P. Anna Vašátková žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych 

výdavkov spojených s liečebnými nákladmi a nevyhnutným ošatením. O poskytnutie dávky 

žiada z dôvodu, že žije sama a starobný dôchodok jej nepostačuje na výdavky, ako sú liečebné 

náklady (diéta). Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50 € podľa čl. 5 ods. 3 bod a) a čl. 5 ods. 4 v zmysle VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 
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MsZ schvaľuje: 

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

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Gabriela Tolvajová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. Komisia opätovne 

prehodnotila žiadosť o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu Žiadateľka má 

vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia žiadosť opätovne prejednala a prehodnotila. Nakoľko 

žiadosť spĺňa kritéria v zmysle VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov 

vo vlastníctve meste Strážske, komisia, (rovnako, ako aj bytová komisia) odporúča pridelenie 

nízkoštandardného nájomného bytu č. B-4. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy 

o nájme bytu nasledovne: 

   - Miroslava Goroľová: vzhľadom na nedoplatok na TKO, na dobu do 30.06.2018, 

   - Monika Hrnčiarová, Iveta Ridajová a manžel Gejza Ridaj: neuzatvoriť opakovaný nájom, 

z dôvodu, nakoľko nájomcovia odmietajú podpísať súhlas so zaradeným do inštitútu OsP. 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva sa venovala aj problematike nedoplatkov 

u vybraných nájomcov na ul. Obchodnej.  

Komisia odporúča: 

- u nájomcu Pavla Mikolaja – uzatvoriť zmluvu o opakovanom nájme do 30.06.2018 s tým, 

že uhradia vopred aspoň jeden mesačný nájom. 

- u nájomcu Ingrid Skoupilová – komisia trvá na okamžitom vysťahovaní z nájomného bytu. 

 

Komisia sa na zasadnutí venovala stravovaniu dôchodcov, kde mala k dispozícií priebežný 

stav počtu stravníkov ku dňu konania komisie 15.01.2018.  

Komisia sa ešte stravovaním dôchodcov bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí, kedy by 

mali byť k dispozícií údaje o stravníkoch po prehodnotení ich žiadosti, (vzhľadom k valorizácií 

dôchodkov) kedy stravníci dokladujú nové rozhodnutie o výške dôchodku. 

 

Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutie na sekretariáte primátora. 
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Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Komisii bol predložený návrh odpredaja pozemkov mesta na ul. Mierová a ul. Krivošťanská 

(predzáhradky) formou osobitného zreteľa. Komisia navrhuje odpredaj pozemkov za 1 €/m² . 

Komisia bola informovaná o výkupe pozemkov na ul. Mierová. Pozemky budú vykúpené za 

cenu podľa znaleckého posudku. Komisia odporúča schváliť výkup pozemkov za cenu podľa 

znaleckého posudku. O ostatných bodoch už bolo rokované. 

 

Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Komisia navrhuje schváliť dotácie pre spoločenské organizácie nasledovne:  

OV Slovenský zväz chovateľov        300 € 

Gréckokatolícka cirkev      1 000 € 

Rímskokatolícka cirkev Strážske a filiálka Krivošťany  1 100 € 

Pravoslávna cirkevná obec                    500 € 

Slovenský červený kríž        300 € 

 

P. Baánová požadovala uvádzať účel, na aký budú dotácie použité. Navrhla navýšiť dotáciu 

pre Rímskokatolícku cirkev na 2 000 €. Cirkev má naplánovanú realizáciu celkovej 

rekonštrukcie kostola a farskej budovy. Tento kostol je kultúrnou pamiatkou, na ktorú môže 

cirkev žiadať dotáciu z nórskych fondov a bude potrebovať finančné prostriedky na 

spoluúčasť, aby sa mohli zapojiť do výzvy. 

PhDr. Bušaničová navrhla počkať do zverejnenia výzvy. Až keď bude známe, aká bude 

výška spoluúčasti, mesto prehodnotí príspevok a schváli ho na budúcom zasadnutí MsZ. 

MUDr. Jurečková, PhD. taktiež súhlasila,  že ak sa cirkev úspešne do výzvy zapojí a bude 

potrebovať finančné prostriedky na spolufinancovanie, mesto by malo požadované finančné 

prostriedky schváliť. 

Mgr. Lacová poukázala na potrebu propagácie jednotlivých dotácií športovými klubmi 

a spoločenskými organizáciami. Častokrát sa stáva, že občania vedia o akcii, či športovom 

podujatí, a domnievajú sa, že túto akciu pripravil športový klub alebo spoločenská 

organizácia. Pravdou však je, že finančné prostriedky, čiže dotácia bola športovému klubu 
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a spoločenskej organizácií poskytnutá práve mestom, ktoré častokrát pri podujatí nie je 

vôbec spomenuté (žiadne logo mesta, žiadna zmienka o spoluúčasti mesta).   

P. Baánová konštatovala, že na vianočnom koncerte na konci roka v rímskokatolíckom 

kostole bolo poďakované mestu na finančný príspevok. 

P. Baánová navrhla hlasovať za schválenie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 

1 900 €, za zníženie dotácie pre gréckokatolícku cirkev o 500 € a zníženie dotácie pre 

pravoslávnu cirkev o 300 €. 

 

Hlasovanie za návrh komisie schváliť dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2018: 

OV Slovenský zväz chovateľov        300 € 

Gréckokatolícka cirkev      1 000 € 

Rímskokatolícka cirkev Strážske a filiálka Krivošťany  1 100 € 

Pravoslávna cirkevná obec                    500 € 

Slovenský červený kríž        300 € 

 

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

Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Proti: Danka Baánová, PaedDr. Jana 

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

 

Keďže hlasovaním poslancov bol návrh komisie schválený, nebolo potrebné hlasovať za 

návrh p. Baánovej. 

 

Mgr. Lacová informovala o pozvaní do družobného mesta Nieporet v termíne od 08.06. – 

10.06.2018 v počte 40 ľudí (mimo delegácie mesta). Komisia navrhuje vyslať za mesto za 

športové kluby volejbalistov ZŠ Strážske v počte 20 žiakov  (vrátane doprovodu) a za kultúru 

20 členov FS Strážčanik (taktiež vrátane doprovodu). 

Medzi poslancami a riaditeľkou CVČ Mgr. Kordeľovou k tejto záležitosti prebehla diskusia.  

MUDr. Jurečková, PhD. - je to záležitosť kultúrnej a športovej komisie, aby dohodli zloženie 

výpravy, vybrať kultúrne, resp. športové družstvá. 

Mgr. Lacová znova pripomenula nutnosť inštalovať označujúcu tabuľu  na budovu mestskej 

kultúrnej sály. 

Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 
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Bytová komisia – informovala p. Baánová 

 

Gabriela Tolvajová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. V žiadosti uvádza 

ako spoločne posudzované osoby svojich dvoch maloletých synov. Žiadateľka má vyrovnané 

záväzky voči mestu. Komisia žiadosť opätovne prejednala a prehodnotila. Nakoľko žiadosť 

spĺňa kritéria v zmysle VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 

vlastníctve meste Strážske, bytová komisia odporúča pridelenie nízkoštandardného 

nájomného bytu č. B-4 na ul. Laboreckej žiadateľke Gabriele Tolvajovej na dobu do 

31.12.2018. 

 

MsZ schvaľuje: 

Pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu (ul. Laborecká 281/27) 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Gabriela Tolvajová   B-4   31.12.2018 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Problematika nájomcu bytu na ul. Obchodnej – Pavol Mikolaj 

Pavol Mikolaj a manželka Silvia Mikolajová – dňa 10.01.2018 podali žiadosť o pridelenie 

nájomného bytu č. B/2 na ul. Obchodnej. Jedná sa o nájomný byt, v ktorom v súčasnosti žijú, 

pričom nájomný pomer trval do 31.12.2017. 

Dňa 29.11.2017 Silvia Mikolajová doručila Čestné prehlásenie, v ktorom žiada o predĺženie 

termínu na čiastočné vyrovnanie dlhu na nájomnom . Vzhľadom k tomu, že nájomcovia podľa 

informácií od správcu bytov Domspráv, s. r. o. 31.12.2017 vyrovnali nedoplatok vo výške 

1 984,77 € a u menovaných sa evidujú už len nezaplatené trovy žalôb vo výške 179,89 €, 

bytová komisia odporúča uzatvorenie opakovaného nájmu na dobu do 30.06.2018 s tým, že 

odporúča, aby nájomca uhradil zábezpeku vopred - aspoň jeden mesačný nájom. 

 

Bytová 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 nájomnom a komunálnom odpade do 30.06.2018. 
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MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

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

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Erik Dančišin               U-3/A/5  30.06.2018 

Pavol Mikolaj               U-3/B/2  30.06.2018 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Jana Semancová   U-3/A/7  31.12.2018 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Neprítomní: Ing. Stanislav Demko, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

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

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Hrnčiarová Monika             B-1    31.03.2018 

 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Miroslava Goroľová              B-6   30.06.2018 

 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 
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MENO A PRIEZVISKO  ČÍSLO BYTU  NA DOBU DO 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza              B-8   31.03.2018 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, 

Martin Šuľak, Zdržal sa: Danka Baánová, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informovala p. Baánová 

 

Valéria Sivčová, Družstevná 503, Strážske žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové 

priestory v OD Laborec č. d. 6 /sklad bez radiátora/ z dôvodu dopredaja tovaru a vypratania 

priestorov do 28.02.2018 - komisia odporúča predĺženie nájmu nebytového priestoru v OD 

Laborec miestnosť č. 6, pre Valériu Sivčovú, Družstevná 503, Strážske, do 28.02.2018. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 6  nájomcu Valérie 

Sivčovej, Družstevná 503, Strážske do 28.2.2018. 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Milan Paulik, Obchodná 253, 072 22  Strážske – žiadosť o odkúpenie garáže č. 7 v bytovom 

dome Obchodná 253/3. Navrhuje kúpnu cenu 3 500 € – komisia zatiaľ neodporúča odpredať 

garáž, nakoľko nie je jasný zámer mesta, či garáže odpredávať alebo sa budú prenajímať.  

 

Kaňuch Jakub – Kaňuchstav, Pod Hradom 397/8, Strážske žiada o prenájom časti priľahlého 

pozemku pri požiarnej zbrojnici a pri pozemku, ktorý má v nájme. Pôvodne chcel pozemok 

v takomto rozsahu, len došlo k chybe pri zameraní pozemku. Pozemok chce využívať na 

uskladnenie materiálu a parkovanie motorového vozidla - komisia odporúča zverejniť  zámer  

na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 106/4, katastrálne územie Strážske 

o výmere 22 m², pre Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, Strážske z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
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MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra “C“ parcelné č. 106/4, katastrálne 

územie Strážske, o výmere 22 m2, pre Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, 

Strážske,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Poľovné združenie Javorina Oreské žiada o prenájom poľovných pozemkov cca 12 ha, ktoré 

sú vo vlastníctve mesta Strážske. S mestom majú zmluvu o nájme  výkonu práva poľovníctva 

v uznanom poľovnom revíri na cca 8 ha, platnú do 3.4.2018. Chcú aj naďalej pokračovať ako 

poľovnícke združenie - komisia doporučuje žiadosť prejednať nabudúce, zistiť bližšie 

informácie o pomeroch medzi poľovníckymi združeniami a presné vymedzenie tohto 

pozemku, keďže oproti pôvodnej zmluve žiadajú o 4 ha viac. 

 

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

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Komisia bola informovaná, že na MsZ boli schválené projekty na získanie finančných 

prostriedkov z EU: 

- Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu mestského úradu v Strážskom 

- Multifunkčné ihrisko Strážske  

- Zníženie energetickej náročnosti budovy školiaceho strediska v meste Strážske 

- Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske 

- Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske  

Spolufinancovanie mesta max. vo výške 140 653,75 € s DPH. 

 

- Zámer na odpredaj pozemkov p. č. 1397 o výmere 197 m2, p. č. 1398 o výmere 54 m2, p. č. 

1399 o výmere 32 m2, p. č. 1400 o výmere 52 m2, p. č. 1401 o výmere 149 m2, p. č. 1402 

o výmere 88 m2 podľa geometrického plánu č. 14296985-14/2017 na ul. Mierovej, p. č. 1354 

o výmere 116 m2, p. č. 1355 o výmere 101 m2, p. č. 1356 o výmere 118 m2, p. č. 1357 o výmere 

187 m2, p. č. 1358 o výmere 161 m2, p. č. 1359 o výmere 64 m2, p. č. 1360 o výmere 78 m2, 

p. č. 1361 o výmere 73 m2, p. č. 1362 o výmere 87 m2, p. č. 1363 o výmere 52 m2, p. č. 1364 

o výmere 85 m2, p. č. 1365 o výmere 193 m² na ul. Mierovej a p. č. 1525/2 o výmere 34 m2 na 

ul. Krivošťanskej, katastrálne územie Strážske – komisia navrhuje za cenu 2,00 €/m2. 
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Odôvodnenie: tieto pozemky užívajú jednotliví vlastníci rodinných domov dlhodobo 

a pozemok p. č. 1403/3 bol v roku 2004 predaný Vratislavovi Lipovskému a manž. za cenu 

50,0 Sk/m2 (Uznesenie MsZ č.103/2003 zo dňa 25.9.2003). 

 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na 

odpredaj pozemkov p. č. 1397 o výmere 197 m2, p. č. 1398 o výmere 54 m2, p. č. 1399 o výmere 

32 m2, p. č. 1400 o výmere 52 m2, p. č. 1401 o výmere 149 m2, p. č. 1402 o výmere 88 m2 podľa 

geometrického plánu č. 14296985-14/2017 na ul. Mierovej, p. č. 1354 o výmere 116 m2, p. č. 

1355 o výmere 101 m2, p. č. 1356 o výmere 118 m2, p. č. 1357 o výmere 187 m2, p. č. 1358 

o výmere 161 m2, p. č. 1359 o výmere 64 m2, p. č. 1360 o výmere 78 m2, p. č. 1361 o výmere 

73 m2, p. č. 1362 o výmere 87 m2, p. č. 1363 o výmere 52 m2, p. č. 1364 o výmere 85 m2 , p. č. 

1365 o výmere 193 m² na ul. Mierovej a p. č. 1525/2 o výmere 34 m2 na ul. Krivošťanskej, 

katastrálne územie Strážske za cenu 2,00 €/m2 + náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a 

alikvotnú časť ceny za vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odôvodnenie: tieto pozemky užívajú jednotliví vlastníci rodinných domov dlhodobo 

a pozemok p. č. 1403/3 bol v roku 2004 predaný Vratislavovi Lipovskému a manž. za cenu 

50,0 Sk/m2 (Uznesenie MsZ č.103/2003 zo dňa 25.9.2003). 

 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

- Odkúpenie pozemku registra KNE parcela číslo 1522/1 vo výmere 144 m2, druh pozemku 

orná pôda, ul. Mierová, katastrálne územie Strážske zapísaný na LV č. 2001 a pozemku 

registra KNE parcela číslo 1522/2 vo výmere 217 m2, druh pozemku orná pôda, ul. Mierová, 

katastrálne územie Strážske zapísaný na LV č. 2002, na základe znaleckého posudku 

č.01/2018 vypracovaný Ing. Ľubomírom Kovaľom -  cena 6,20 €/m2, t. j. celková cena 

2 238,20 €, z dôvodu realizácie prepojenia kanalizácie ul. Zámočnícka, Mierová, Agátová, 

ktorú bude uskutočňovať VVS, a. s.. 

MsZ schvaľuje: 

Odkúpenie pozemku registra KNE parcela číslo 1522/1 vo výmere 144 m2, druh pozemku 

orná pôda, ul. Mierová, katastrálne územie Strážske zapísaný na LV č. 2001 a pozemku 

registra KNE parcela číslo 1522/2 vo výmere 217 m2, druh pozemku orná pôda, ul. Mierová, 
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katastrálne územie Strážske zapísaný na LV č. 2002, na základe znaleckého posudku 

č.01/2018 vypracovaný Ing. Ľubomírom Kovaľom - cena 6,20 €/m2, t. j. celková cena 

2 238,20 €. 

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, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 

 

Komisia bola informovaná o vypracovaných projektových dokumentáciách, ktoré budú 

financované z fondov: 

- Výstavba kompostoviska v meste Strážske 

- Výstavba zberného dvora v meste Strážske 

Ing. Demko odporučil zverejniť základné informácie o týchto projektoch na web stránku 

mesta. 

Komisia bola informovaná o kolaudačnom konaní zo dňa 15.1.2018 na stavbu „Rozšírenie 

inžinierskych sietí ul. Za záhradami – SO 01 Vodovod, SO 03 Stoka B“ – po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia sa môžu jednotliví vlastníci pozemkov, resp. rodinných domov 

pripájať na siete na základe žiadosti o pripojenie na VVS, a. s. 

-Na ul. Za záhradami je potrebné ešte dokončiť rozšírenie plynovej prípojky, je uzatvorená 

zmluva s SPP – distribúcia zo dňa 26.1.2017, kde v čl. III tejto zmluvy sa mesto zaväzuje do 

24 kalendárnych mesiacov na svoje náklady zabezpečiť rozšírenie distribučnej siete. 

 

Komisia bola informovaná o nedokončených stavebných prácach za rok 2017: 

- „Oprava strechy objektu – bufet v parku“ – bola zrealizovaná iba časť strechy, kde boli 

uskutočnené vyhovujúce odtrhové skúšky, je potrebné na dokončenie cca 12 tis. € s DPH. 

- „dlažba na schodisko pred kinom“ – na dokončenie je potrebné cca 5 tis. € s DPH.4 

 

Komisia bola informovaná o odovzdaní staveniska dňa 08.01.2018 pre fy. 

ENERGOTRADING s.r.o. Vranov nad Topľou, ktorá bude realizovať „Technické 

zhodnotenie telocvične - Rekonštrukcia vykurovania“, na rekonštrukciu podlahy telocvične 

zatiaľ nebola podpísaná zmluva o dielo. 

 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. 
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K bodu č. 14, 15: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

MUDr. Jurečková, PhD. sa vyjadrila k priebehu vianočných akcií organizovaných mestom 

s tým, že vianočný koncert bol pekný, ale mohol byť pol hodiny dlhší, program bol nabitý. 

Prečo sa zrušil tradičný Mikuláš v meste, to čo máme tradične zaužívané, aby sme to 

nemenili a neexperimentovali. 

Navrhla prispieť na útulok rodine Saxovej, pretože sa vzorne stará o psov. Útulok sa má 

zrušiť už v najbližšom čase. Požadovala podrobné informácie, čo bude s útulkom, ak sa 

zruší, kto je určený na starostlivosť o psov, ako sa o nich stará, ako často sú venčené, aké sú 

náklady, aby sa to čím skôr riešilo.  

Primátor informoval, že v rozpočte mesta sú určené finančné prostriedky na stravu psov, 

v tomto čase sa o psov v karanténnej stanici starajú zamestnanci MsP, náčelník MsP pripraví 

informáciu na budúce zasadnutie MsZ. 

Ing. Demko informoval, že s rodinou Saxovou sa už viackrát skontaktoval ohľadom 

finančnej pomoci. Rodina Saxová v tom čase zásadne odmietala finančnú pomoc od mesta,  

lebo by sa cítili viazaní podmienkami mesta. 

Poslanci sa postupne vyjadrovali a hodnotili priebeh akcií  počas vianočných sviatkov 

a osláv Silvestra v meste. 

Mgr. Lacová konštatovala, že občania mesta boli spokojní, boli len pozitívne ohlasy, detský 

Silvester o 18.00 hod mal úspech, bol hodnotený veľmi dobre, aj oslavy Silvestra o polnoci 

boli dobre hodnotené. Mali by sme byť za zmeny,  urobiť prieskum formou ankety, ako boli 

občania mesta spokojní.  

PaedDr. Dzurillová – detský Silvester bol na úrovni, veľká spokojnosť občanov aj z iných 

obcí a miest, pri polnočnom ohňostroji občania nevenovali pozornosť hymne ani príhovoru 

primátora. 

P. Meňovčík - malo to svoje čaro aj o polnoci, na detský Silvester boli fantastické ohlasy, 

občania boli spokojní, všetko bolo pozitívne, vyhovelo sa obidvom stranám, aj ohňostroj 

o polnoci znamenal niečo pre občanov, je na nás, ako to bude do budúcnosti.  

PhDr. Bušaničová – o 18.00 hod. sa zúčastnilo veľké množstvo občanov, aj starí rodičia si 

chválili detský Silvester,  mohli si vychutnať ohňostroj, páčilo sa aj o polnoci, ohňostroje 

boli po celom meste krásne. 

Ing. Demko – Mikuláš bol excelentný hoci bol v kine, bol pre deti, druhý excelentný 

program bol vianočný koncert a detský Silvester o 18.00 hod bol tiež excelentný, nemali by 

sme sa brániť niečo novému. 
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P. Šuľak  poukázal na obrovský neporiadok po celom meste po oslavách Silvestra,  

vyzbieralo sa 2,4 ton odpadu, odpad bol vyzbieraný aj po súkromných ohňostrojoch. 

P. Baánová – dňa 24.12. po polnočnej omši nechávať verejné osvetlenie zapnuté, aby sa 

nezabudlo na budúci rok. 

Na ul. Komenského smerom k ul. Osloboditeľov nesvietia svetlá, sú špinavé. 

 

Ing. Demko navrhol prijať úlohu, aby sa vypracoval plán prípravy letného kúpaliska na 

sezónu 2018, časový harmonogram (čo, kedy, za koľko), aby sme sa vyhli nepríjemnostiam 

ako v minulom roku. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať časový harmonogram, plán prípravy letného kúpaliska na letnú sezónu 2018. 

T: 31.03.2018     Z: MsPS 

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, Zdržal sa: Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Martin 

Tejgi 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 3 5 / 2 0 1 8 

 

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

o 15,45 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia:   PhDr. Liduška Bušaničová  Mgr. Eva Lacová 


