
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 19. apríla 2018 

 

 

 

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

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Ing. Ondrej Drutár   

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

Neprítomný: Ing. Stanislav Demko 

  

  

Overovatelia:  PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap  

Hlasovanie: 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

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

Neprítomný: Ing. Stanislav Demko 

 

  

  

  

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, Ing. Horňáka, riaditeľa Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby   

Michalovce, konateľov KOOR Východ s. r. o. Košice Ing. Staška, Ing.  Orlovského a ostatných 

prítomných.  

Primátor informoval, že od 01.04.2018 bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení, ktorým sa 

mení postup hlasovania o schválení programu zasadnutia MsZ. Na zmenu návrhu programu 

zasadnutia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, nie len 

prítomných. 

 

P r o g r a m  

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

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

       služby, Michalovce za 1-12/2017 

5.    Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho  

       modernizáciu – KOOR Východ s. r. o. Košice 

6.    Kontrola plnenia uznesení   

7.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

8.    Informácia pre mestské zastupiteľstvo o podpore poskytovania opatrovateľskej  

       starostlivosti prostredníctvom NP POS. 

9.    Informácia pre mestské zastupiteľstvo o možnosti získať dotáciu z Enviromentálneho  

       fondu na zakúpenie elektromobilu 

10.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ „ Podpora  

       rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry “ – spolufinancovanie 

11.  Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2017 

12.  Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2018 pre MsPS mesta Strážske  

13.  Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie  

       dôchodcov 

14.  Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2017 

15.  Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

16.  Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet a súvisiace priestory 

       v objekte Kolkárne “ 

17.  Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske  

18.  Správa o činnosti MsP za rok 2017 

19.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2017 

20.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2017 
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21.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly zúčtovania a použitia vybraných  

       dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017 

22.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2017  

23.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania 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... 

24.  Informácie zo zasadnutí komisií 

25.  Interpelácie poslancov 

26.  Diskusia – Rôzne 

27.  Záver                                                                      

 

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

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

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

 

K bodu č. 4: Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. 

byty, teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2017 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - vzhľadom na zvyšujúce sa medziročné 

nedoplatky  v bytovom dome U3, je potrebné zo strany správcu a bytovej komisie pri MsZ 

prehodnotiť nájomné zmluvy u tých nájomcov, ktorí si opakovane neplnia svoje povinnosti 

voči mestu a vytvárajú dlh na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu. Zvážiť 

ukončenie nájomného vzťahu u najväčších dlžníkov. K predloženému materiálu neboli 

vznesené ďalšie vážnejšie pripomienky. Komisia odporúča tento materiál zobrať na vedomie. 

P. Knap, predseda bytovej komisie – Domspráv koná na základe svojich vnútorných predpisov 

a rieši všetkých neplatičov súdnou cestou. Komisia zobrala na vedomie informáciu o stave 

nedoplatkov k 31.03.2018 od správcu bytov Domspráv, s. r. o.  Michalovce. 

MUDr. Jurečková, PhD. požadovala informácie o aktuálnom  stave nedoplatkov 

u nájomníkov, konkrétne o najväčšej dlžníčke p. I. Skoupilovej. 

Ing. Horňák, riaditeľ Domspráv s. r. o. požadovaný materiál nemal pripravený, pretože bol 

pozvaný prejednať správu o hospodárení spoločnosti. 

Primátor bližšie informoval o súdnom procese, ktorý už s menovanou prebehol. I. Skoupilová 

sa zaviazala, že bude splácať mesačný predpis aj dlh. Ohľadom nájomníčky I. Skoupilovej 

prebehla diskusia. 
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Vzhľadom k tomu, že vznikli nejasnosti ohľadom dlhov nájomníkov, PhDr. Bušaničová 

navrhla, aby sa pripravili aktualizované informácie o splácaní dlhov nájomníkov U3 za roky  

2015, 2016, 2017, 2018, aby sa na základe týchto informácií mohlo radikálne pristúpiť 

k riešeniu problému. 

 

MsZ ukladá: 

Pripraviť informáciu o vývoji (splácaní) dlhov nájomníkov na U3 za obdobie 2015, 2016 

2017, 2018. 

T: 15.06.2018    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, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Martin Šuľak 

 

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

Michalovce za 1-12/2017 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na 

jeho modernizáciu – KOOR Východ s. r. o. Košice 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Staško, konateľ KOOR Východ,  

s. r. o. Košice podrobne informoval o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske 

a o zámeroch na jeho modernizáciu.  

Od 1.1.2018 je spoločnosť KOOR Východ, s. r. o., Košice prevádzkovateľom zariadení 

tepelného hospodárstva v meste. Prevzatie od bývalého prevádzkovateľa prebehlo bez 

problémov a dopadov na plynulú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov v 32 

odberných miestach. Ešte pred prevzatím došlo k významnému vylepšeniu pracovných 

podmienok kuričov (notebook, dispečerské vozidlo, náradie,...) Počas 3 mesiacov prevádzky 

bolo vykonaných množstvo meraní a odpočtov, aby sa zistil skutočný stav prevzatých 

technických zariadení a rozvodov. Na základe získaných údajov bola pripravená koncepcia pre 

postupnú modernizáciu celého systému tepelného hospodárstva. Realizácia opatrení prijatých 

v koncepcii bude rozdelená na letné obdobia v rokoch 2018 a 2019. Pri realizácii 

modernizačných opatrení budú postupovať v zmysle platnej legislatívy, s postupnými 

výlukami v dodávkach tepla a teplej úžitkovej vody tak, aby dodržali povolené termíny 

obmedzení dodávok; výluky v dodávkach budú včas oznámené prostredníctvom Mestské úradu 

a výveskami na odberných miestach. V rámci koncepcie dôjde k radikálnej modernizácii dvoch 
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lokalít (Chemik-2 a obytný dom U-3), pri ktorých sa vybudujú nové výmenníkové stanice, aby 

sa znížili náklady na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody a zároveň zvýšili komfort pre 

tamojších obyvateľov (vyššia teplota teplej úžitkovej vody). Pre vybudovanie vyššie 

uvedených výmenníkových staníc bude potrebná súčinnosť mesta pri prenájme mestských 

pozemkov, kde sa plánuje umiestniť nové zariadenia; zároveň bude Mestu Strážske odovzdaná 

budova OST-4 vrátane pôvodnej technológie. V priestoroch kotolne na Družstevnej ulici budú 

inštalované nové tepelné zdroje s nízkou produkciou emisií. Postupne budú vymenené aj 

primárne rozvody v celkove dĺžke 610 m. 

Ing. Demko navrhol predložiť koncepciu modernizácie tepelného hospodárstva mesta Strážske 

s plánovanými termínmi realizácie – vecný a časový harmonogram. 

 

MsZ ukladá: 

Predložiť koncepciu modernizácie tepelného hospodárstva mesta Strážske s plánovanými 

termínmi realizácie (vecný a časový harmonogram). 

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

 

Informáciu o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho modernizáciu 

– KOOR Východ s. r. o. Košice MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

Uznesenie č. 235/2018 zo dňa 19.01.2018 v bode schvaľuje: 

-Podmienky prenájmu garáže č. 8 v bytovom dome súpisné č. 253 na ulici Obchodnej  

v Strážskom   

PhDr. Bušaničová, predsedníčka komisie z vyhodnotenia OVS informovala, že na Mestský 

úrad v Strážskom boli doručené do stanoveného termínu dve ponuky na prenájom garáže. 

Uchádzači Harmónia DSS, Nám. A. Dubčeka 270 Strážske a p. M. Kasarda, Vihorlatská 622 

Strážske splnili podmienky verejnej obchodnej súťaže o prenájom garáže.  Komisia odporúča 

primátorovi mesta uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom zariadením Harmónia, Domov 

sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám. A. 
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Dubčeka 270/2, 072 22  Strážske, z dôvodu, že navrhol vyššiu cenu nájomného za 1 m² plochy 

garáže ročne. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Prenájom garáže č. 8 o výmere 23,6 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 1691, parcelné číslo 

523/3 v bytovom dome, ulica Obchodná, katastrálne územie Strážske, súpisné číslo 253 za 

cenu 20,00 Eur za m² ročne pre Harmóniu Domov sociálnych služieb, zariadenie 

podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov na základe vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže. 

 

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

Družstevnej   

PhDr. Bušaničová, predsedníčka výberovej komisie informovala, že na Mestský úrad 

v Strážskom boli doručené do stanoveného termínu tri ponuky na priamy predaj pozemku. 

Uchádzači M. Ivanová, Družstevná 504/6 Strážske, P. Mach, Družstevná 503/12 Strážske a  

C. Geregáč, F. Kráľa 590/8 Strážske splnili  podmienky priameho predaja. Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom schváliť priamy predaj majetku pozemok parcela  

č. 438/5 o výmere 15 m², ul. Družstevná pre Cyrila Geregáča, Fraňa Kráľa 590/8, 072 22  

Strážske z dôvodu navrhovanej najvyššej kúpnej ceny . 

 

MsZ schvaľuje:  

Prevod pozemku parcela č. 438/5 o výmere 15 m², ul. Družstevná, Strážske pre Cyrila 

Geregáča, Fraňa Kráľa 590/8, 072 22 za cenu 510,00 Eur na základe vyhodnotenia priameho 

predaja. 

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

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

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

 

Úlohy z Uznesenia č. 235/2018 zo dňa 19.01.2018: 

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

č.1 tak, aby bol rozpočet prebytkový vo výške 60 000 € - úloha splnená, písomný materiál 

mali poslanci k dispozícii doma.  
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- Zapracovať schválené výdavkové položky rozpočtu do návrhu II. zmeny rozpočtu mesta 

Strážske na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2. – úloha splnená, písomný materiál mali 

poslanci k dispozícii doma, je zapracovaný do I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018. 

 

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

od rodinného domu súp. č. 339 až po rodinný dom súp. č. 342 - úloha splnená. Písomný 

materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

- Vypracovať časový harmonogram, plán prípravy letného kúpaliska na letnú sezónu – úloha 

bola splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

PhDr. Bušaničová – ak to dovolí počasie, aplikáciu živicovej zmesi s kremičitým pieskom 

realizovať čím skôr, aby sa to stihlo do otvorenia letnej sezóny. 

Ing. Demko navrhol vypracovať dodatok k zmluve o dielo v zmysle súdno-znaleckého 

posudku, pretože  sa jedná o stavebnú činnosť.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil, aby dodatok k zmluve bol vypracovaný aj 

s uvedením termínu realizácie. 

 

Pripraviť dodatok k zmluve so spoločnosťou REZA v zmysle súdno-znaleckého posudku. 

T: 30.04.2018    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, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Martin Šuľak, Proti: Jozef Meňovčík 

 

Časový harmonogram, plán príprav letného kúpaliska na letnú sezónu MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 7: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

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

informáciu na budúce zasadnutie MsZ – táto informácia je zahrnutá v správe o činnosti MsP 

za rok 2017, ktorá je samostatným bodom dnešného programu zasadnutia MsZ.  

Pripomienka p. Baánovej: 

 – nasledujúci rok dňa 24.12. po polnočnej omši nechávať verejné osvetlenie zapnuté, aby sa 

nezabudlo na budúci rok – pripomínať, aby MsPS na to nezabudol. 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že svetlá boli vyčistené a svietia. 

 

MsZ zobralo na vedomie Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  

 

K bodu č. 8: Informácia pre mestské zastupiteľstvo o podpore poskytovania 

opatrovateľskej starostlivosti prostredníctvom NP POS. 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto je v súčasnej 

dobe zapojené do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorý končí v apríli 

2018. Mesto obdržalo list od  JUDr. Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky o ďalšej podpore poskytovania opatrovateľskej služby z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu. V súčasnosti je do spomínaného Národného projektu 

zapojených 6 opatrovateľov, z ktorých každý opatruje 1 opatrovanca. V apríli 2018 IA MPSVR 

SR vyhlási dopytovú výzvu na predkladanie projektov na rozvoj a financovanie 

opatrovateľskej služby. Projekty budú musieť byť spolufinancované zo strany žiadateľa vo 

výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov. V tejto súvislosti minister upozorňuje, že 

starostlivosť o klientov musí byť zabezpečená aj bezprostredne po skončení súčasného 

národného projektu. 

MUDr. Jurečková, PhD. – predsedníčka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 

informovala, že komisia vzala informáciu na vedomie. Vzhľadom na skutočnosť, že 

o opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta je čoraz väčší záujem, čím sa zvyšuje aj 

potreba opatrovateľov, komisia odporúča schváliť zapojenie sa do Národného projektu 

„Podpora opatrovateľskej služby“ pri 10 % spoluúčasti. 

PhDr. Bušaničová – predsedníčka finančnej komisie informovala, že členovia komisie 

odporúčajú pokračovať v podpore opatrovateľskej starostlivosti prostredníctvom NP POS za  

podmienok spolufinancovania tejto služby z rozpočtu mesta. Komisia odporúča MsZ  schváliť 

pokračovanie  v podpore opatrovateľskej starostlivosti. 
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Ing. Drutár požadoval podrobnejšie informácie ohľadom náplne práce opatrovateliek 

opatrovateľskej služby, ktoré mu Bc. Hudáková, referent sociálnych vecí a rodiny poskytla. 

PhDr. Bušaničová doplnila ďalšie podrobné informácie ohľadom náplne práce opatrovateliek.  

 

MsZ schvaľuje: 

Zapojenie mesta do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ pri 10 % 

spoluúčasti.                                                        

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

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

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

 

K bodu č. 9: Informácia pre mestské zastupiteľstvo o možnosti získať dotáciu 

z Enviromentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu 

 

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

informoval,  že Enviromentálny fond rozširuje špecifikáciu činností podpory formou dotácie 

pre rok 2018 o činnosť Podpora elektromobility- podpora určená na dosiahnutie zníženia 

množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. 

Elektromobil bude využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom 

záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s mestským úradom, mestskou políciou, 

ZŠ, MŠ, CVČ, domovom dôchodcov... odporúča účel využitia – činnosť MsP. Je potrebné 

určiť účel využitia elektromobilu. 

PhDr. Bušaničová, predseda finančnej komisie - komisia doporučuje MsZ na základe 

predloženej informácie schváliť podanie žiadosti o dotáciu na zakúpenie päťmiestneho  

elektromobilu určeného pre mestskú políciu. 

 

MsZ schvaľuje: 

Podanie žiadosti o dotáciu na zakúpenie elektromobilu pri 5% spoluúčasti mesta 

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

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

Lacová, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 
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K bodu č. 10: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ  

„ Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry “ – spolufinancovanie 

 

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

žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ „Podpora 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, ktorú výkonný výbor SFZ schválil na 

základe odporúčania pracovnej skupiny. Účelom poskytnutia dotácie je vybudovanie 

automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy technológiou Rain Bird 

a úprava hracej plochy. V súčasnosti sa zavlažovanie futbalového štadióna vykonáva ručne 

pomocou hadíc a rozstrekovačov. Ide o spôsob veľmi pracný a ekonomicky nevýhodný, preto 

by tento projekt mal byť prínosom pre mesto. Spolufinancovanie projektu je zapracované 

v návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta. 

Ing. Demko – predseda komisie výstavby a ÚP - komisia súhlasí s projektom „Podpora 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v meste Strážske“ - vybudovanie 

automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy  a  úprava hracej  plochy. 

 

Informáciu o projekte SFZ „ Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry “ MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11: Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2017 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie – k predloženým materiálom neboli zo 

strany členov komisie vznesené vážnejšie pripomienky. Komisia  zobrala predložený materiál 

na vedomie.  

PhDr. Bušaničová odporučila, že ak je už zrealizovaná rekonštrukcia podlahy a vykurovania 

telocvične, je potrebné zrealizovať aj osvetlenie, aby bola telocvičňa celá v poriadku. 

 

MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, že začíname mať nedostatok hrobových miest, 

kapacita miest určených k pochovávaniu na hlavnom cintoríne sa míňa. 

Primátor informoval, že na najbližšie roky je počet miest dostatočný, preto to nevidí ako 

urgentný problém, ktorý je potrebné riešiť, ale určite je potrebné uvažovať pri zmene  

územného plánu mesta – vybrať lokalitu na nový cintorín. 
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Ing. Demko požadoval vysvetlenie ohľadom požiadavky MsPS o poskytnutie finančného 

príspevku na rekonštrukciu telocvične, pričom zo správy o hospodárení MsPS vyplýva, že  

MsPS mal dostatok finančných prostriedkov na túto rekonštrukciu. 

P. Kováčová, ekonómka MsPS podrobne opísala finančné operácie a hospodárenie MsPS, 

snažila sa vysvetliť rozdiel medzi účtovným hospodárskym výsledkom a finančnými 

prostriedkami, ktoré má MsPS k dispozícii.  

Medzi Ing. Demkom a p. Kováčovou prebehla obsiahla diskusia k tejto záležitosti. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia potvrdila vyjadrenia p. Kováčovej s tým, že 

finančné prostriedky MsPS boli schválené na rok 2017. Keďže sa akcia konala až v roku 

2018, a teda aj čerpanie prostriedkov je v roku  2018, museli sa prideliť finančné prostriedky 

až v roku 2018. Došlo k nedorozumeniu, zmiešali sa ekonomické pojmy s finančnými 

pojmami.  

Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2017 MsZ zobralo na vedomie. 

 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné 

obdobie 2017 vo výške 53 127,12 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v 

schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období. 

T: 31.12.2018    Z : riaditeľ MsPS 

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

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

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

 

K bodu č. 12: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2018 pre MsPS mesta Strážske  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie – k predloženému materiál neboli zo strany 

členov komisie vznesené vážnejšie pripomienky. Komisia zobrala na vedomie predložený 

materiál a požadovaný kapitálový príspevok pre MsPS na rok 2018 odporúča zapracovať do 

návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 pre MsPS mesta Strážske: 
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a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 131 140,76 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške: 681 935,76 € 

Príjmy v €: 

Bežný rozpočet   569 158,20  

Kapitálový rozpočet spolu 112 777,56 

Rozpočet spolu  681 935,76 

Výdavky v €: 

Bežný rozpočet   569 158,20 

Kapitálový rozpočet  112 777,56 

Rozpočet spolu  681 935,76 

 

K bodu č. 13: Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

MUDr. Jurečková, PhD., predsedníčka komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva informovala, 

že komisia Návrh dodatku zo strany mesta preštudovala a vzala na vedomie. Odporúča však 

zmenu výšky príspevku takto:  

Výška súbehu dôchodkov Finančný príspevok mesta Strážske 

                     do 300,- Eur 1,75 Eur 

od 301,- Eur do 400,- Eur 1,50 Eur 

od 401,- Eur do 500,- Eur 1,00 Eur 

 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - komisia súhlasí s návrhom komisie 

sociálnej pomoci a zdravotníctva o zmene výšky príspevku a odporúča predložený materiál 

MsZ schváliť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

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

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

Lacová, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 
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K bodu č. 14: Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2017 

 

Písomný materiál: Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2017, Správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Strážske k 31.12.2017 Strážske a Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu za rok 2017 mali 

poslanci k dispozícii doma. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - komisia sa oboznámila s výsledkom 

rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 a so správou nezávislého audítora k závierke za 

rok 2017. K predloženému záverečnému účtu neboli  vznesené  zo strany členov komisie 

žiadne pripomienky. Výsledok mesta za rok 2017 je prebytok  vo výške 201 260,50 € 

a zostatok finančných operácií vo výške 173 128,15 €. Zostatok finančných prostriedkov na 

prerozdelenie po vylúčení účelovo určených prostriedkov je výške 348 071,05 €.  Komisia 

odporúča záverečný účet mesta za rok 2017 schváliť.  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila podrobné informácie o hospodárení 

mesta v roku 2017. Na dosiahnutom výsledku sa najviac podieľali prekročené príjmy 

bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 329 303,22 €, ako aj úspora vo výdavkovej časti 

rozpočtu vo výške 111 180,28 €. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

-  Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017 vo výške 174 941,90 €. 

- Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Strážske k 31.12.2017 

Strážske. 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu za rok 

2017. 

 

MsZ schvaľuje: 

Celoročné hospodárenie Mesta Strážske za rok 2017 s výhradami.  

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Použitie prebytku rozpočtu za rok 2017 vo výške 174 941,90 € na tvorbu rezervného fondu. 

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Použitie zostatku finančných operácií vo výške 173 129,15 € na tvorbu rezervného fondu 

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

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

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

 

MsZ ukladá: 

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu akceptovať náležitosti ustanovené v § 16 bod 5 

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

T: trvalý   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, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 344 123,67 € 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T: 31.12.2018   Z : vedúca ekonomického oddelenia 

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

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

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

 

K bodu č. 15: Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

 

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

mal úvodný komentár.  

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie - členom komisie bol predložený návrh na 

II. zmenu rozpočtu mesta, ktorá rieši financovanie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta 

a spolufinancovanie projektov  zo zdrojov ŠR a mesta. V návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta 

je zapracované aj zvýšenie príspevku pre MsPS na dofinancovanie rekonštrukcie mestskej 
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telocvične vo výške 21 600,- €, ako kapitálový príspevok. Celkové kapitálové výdavky sa 

zvýšia o 289 988,- €. Komisia doporučuje MsZ predložený návrh schváliť.  

Primátor navrhol zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na realizáciu rozvodov 

plynu na ul. Za záhradami vo výške 10 500 €, aby boli všetky siete  na tejto ulici urobené 

a v budúcnosti už riešiť cestu a chodník. 

Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP – komisia doporučuje schváliť investičnú akciu, 

aby nebola porušená zmluva s SPP – distribúcia, a. s., kde v čl. III tejto zmluvy sa mesto 

zaväzuje do 24 kalendárnych mesiacov na svoje náklady zabezpečiť rozšírenie distribučnej 

siete, predpokladané náklady podľa vypracovanej projektovej dokumentácii sú vo výške 

10 210,75 € s DPH. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na realizáciu rozvodov plynu na ul. Za 

záhradami vo výške 10 500 € 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Vo svojom vystúpení vyjadrila v mene občanov ul. Za záhradami poďakovanie za to, že sa už 

zrealizovalo pripojenie tejto ulici na kanalizáciu a verejný vodovod. 

 

PhDr. Bušaničová - ul. 1.mája, ktorá susedí s hlavným námestím je v katastrofálnom stave. 

V minulosti už boli vypracované návrhy na opravu chodníkov tejto ulice a doteraz sa tam nič 

neurobilo. Je potrebné znova vypracovať projektovú dokumentáciu na chodníky na ul. 1.mája 

a použiť finančné prostriedky z rezervy. Taktiež nechať finančnú rezervu na začatie realizácie 

rekonštrukcie námestia, ak bude potrebné viac finančných prostriedkov, uvažovať aj o použití 

úveru.  

Primátor – všetky návrhy, ktoré sa tu podávajú, sú dôležité, ale finančné prostriedky sú 

obmedzené. Musíme si určovať priority. Navrhujem, aby sme nechali finančné prostriedky na 

realizáciu 1. etapy rekonštrukcie námestia. Tento návrh tu bol už dávno a nebol zrealizovaný.   
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Taktiež je aj veľa podnetov od občanov, ktoré prichádzajú na MsÚ, napr. oprava parkoviska 

na ul. Vihorlatskej,  prístupový chodník k ZŠ, ukončenie chodníkov na IBV a pod. Navrhujem, 

aby sme sa stretli, dohodli priority a vypracovali návrh na realizáciu. Taktiež je potrebné použiť 

finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov, ktoré už boli mestu schválené. Primátor 

informoval o schválených projektoch, na ktoré potrebuje mesto dofinancovať spoluúčasť.  

 

Ing. Demko navrhol na základe žiadosti od občanov mesta, ktorá bola doručená na mestský 

úrad, zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na zhotovovanie videozáznamu 

z rokovaní MsZ, zverejňovanie na webovom sídle mesta vo výške 2 400 €. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zhotovovanie videozáznamu z rokovaní MsZ, zverejňovanie na webovom sídle mesta 

a zapracovanie nákladov vo výške 2 400 € do 2. zmeny rozpočtu mesta. 

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

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

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

 

Primátor – je potrebné predložiť požiadavky na výber takejto služby, ako má vyzerať 

nahrávka, či objednáme tú istú prešovskú televíziu ako bola minule, či sa budú nahrávať aj 

skrátené zasadnutia MsZ.  

Ing. Demko - spolupracovať do konca roka s tou istou firmou, máme to už overené, občania 

boli spokojní s nahrávkou, nahrávať len riadne zasadnutia MsZ. 

Poslanci vyjadrili súhlas s návrhom primátora, že skrátené zasadnutia MsZ sa nebudú 

nahrávať a videozáznam bude realizovať tá istá prešovská televízia. 

 

Ing. Demko navrhol zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na revitalizáciu 

medziblokového priestoru ul. Mierová 630 a ul. Komenského 668 do výšky 10 000 €. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil najskôr vypracovať projektovú dokumentáciu na 

zrealizovanie uvedenej akcie. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať projektovú dokumentáciu na revitalizáciu medziblokového priestoru  

ul. Mierová a Komenského s nákladmi do výšky 10 000 €. 

T:15.06.2018    Z: MsÚ 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Zapracovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na revitalizáciu medziblokového priestoru 

ul. Mierová 630 a ul. Komenského 668 do výšky 10 000 €. 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2.  zmenu rozpočtu mesta 

Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2018: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 312 888,00 € 

 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako prebytkový vo výške prebytku  18 600,00 € 

Príjmy vo výške:  3 993 764,35 € 

Výdavky vo výške:  3 975 164,35 € 

Bežný rozpočet    3 161 944,95 € 

Kapitálový rozpočet       537 339,40 € 

Finančné operácie       294 480,00 €  

Rozpočet mesta    3 393 764,35 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet    3 029 894,95 € 

Kapitálový rozpočet       813 161,40 € 

Finančné operácie      132 108,00 €    

Rozpočet mesta     3 975 164,35 € 

 

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

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

Lacová, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi Zdržal sa: Martin Šuľak, Proti: Jozef Meňovčík  
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K bodu č. 16:  Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet 

a súvisiace priestory v objekte Kolkárne “ 

 

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

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie – komisia odporúča schváliť Návrh 

podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom „ Bufet a súvisiace priestory v objekte 

Kolkárne “.  

P. Knap, predseda obchodno podnikateľskej komisie informoval, že komisia odporúča schváliť 

predložený návrh podmienok. Diskusia prebehla k minimálnej cene, cena zostáva podľa 

návrhu mesta. 

 

MsZ schvaľuje: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nasledovnej časti nehnuteľnosti: Bufet 

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

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

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

katastrálne územie Strážske. Podmienky OVS sú prílohou uznesenia. 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, Proti: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

MsZ poveruje primátora: 

Primátora mesta k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom uskutočnenej 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne – Bufet 

a súvisiace priestory.  

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

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

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

 

MsZ ukladá: 

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

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

nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej 

na LV č. 1236, vedenej  okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, 

obec Strážske, katastrálne územie Strážske.  
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T: 25.04.2018    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, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Michal Knap 

 

K bodu č. 17: Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta 

Strážske  

 

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

Ing. Demko –  na základe Uznesenia č. 229/2017 zriadilo MsZ dočasnú komisiu na prešetrenie 

sťažnosti na hlavného kontrolóra. Komisia sťažnosť prešetrila. Bol vyhotovený Zápis 

o výsledku prešetrenia sťažnosti, ale nikto z členov komisie zápis nevidela a nepodpísal.  MsZ 

má právo vedieť ako komisia pracuje a ako bol bod uznesenia splnený. Takže táto komisia je 

asi nefunkčná. 

P. Roman, zapisovateľ tejto komisie tvrdil, že zápis členom komisie odoslal elektronicky, ale 

ten nebol odsúhlasený. Komisia sťažnosť prešetrila a odporučila MsZ podanie odložiť, zápis 

bol podpísaný zapisovateľom.  Žiaden výstup nebol spravený, lebo komisia sa nezhodla. Zhodli 

sme sa na tom, že sťažnosť nebola opodstatnená, teda sa nemala prejednávať ako sťažnosť a 

komisia odporučila poveriť mesto na výkon tejto činnosti. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – zápis zo zasadnutia komisie so záverom na odloženie sťažnosti 

je súčasťou spisu o sťažnosti a je podpísaný zapisovateľom, to znamená, že bol vypracovaný 

a závery komisie mali byť predložené na rokovanie MsZ. Z uvedeného je zrejmé, že 

v podobných prípadoch(sťažnosť proti primátorovi, poslancovi, hlavnému kontrolórovi) je 

potrebná súčinnosť oboch orgánov mesta(zastupiteľstvo, primátor). V zásadách vybavovania 

sťažností je potrebné detailnejšie špecifikovať kompetencie príslušnej komisie (aj pre prípady, 

keď podanie nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach), ako aj posudzovanie podania 

pred zaevidovaním do Centrálnej evidencie sťažností. 

Odporučil do ďalšieho volebného obdobia, aby sa navrhla na celé volebné obdobie stála 

komisia na prešetrenie sťažností, ktorá bude pozostávať iba z poslancov, nie zo zamestnancov 

MsÚ alebo občanov mesta. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske. 

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

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

K bodu č. 18: Správa o činnosti MsP za rok 2017 

 

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

 

MsZ zobralo na vedomie Správu o činnosti MsP za rok 2017. 

 

K bodu č. 19: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 

rok 2017 

 

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

 

MsZ zobralo na vedomie Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

za rok 2017. 

 

K bodu č. 20: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 

2017 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2017 MsZ zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu č. 21: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly zúčtovania 

a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 22:  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2017  

 

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

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2017. 
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K bodu č. 23.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania 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... 

 

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

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania 

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... 

 

K bodu č. 24: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Odpad v prícestných priekopách popri cestách smer Vranov, Humenné, Pusté Čemerné 

v súčasnosti MsPS zbiera. Po diskusii doporučuje vedeniu Mestského podniku služieb mesta 

Strážske osadiť na tzv. odpočívadlách popri cestách drevené stojany s plastovými vrecami 

a ich pravidelné vyberanie, ako pokus obmedziť množstvo odpadu, ktoré je vyhadzované do 

prícestných priekop.  

Doporučenie kontrolovať detské ihrisko príslušníkmi mestskej polície vo večerných hodinách. 

Trend pri triedení plastov je zlý – v porovnaní s minulým rokom pokles odovzdaných plastov 

o 17,7 t. 

MUDr. Jurečková, PhD. – čo je príčinou poklesu, je zanedbané separovanie ? Ak by sa 

plastové fľaše zálohovali, možno by sa to zmenilo. 

K tejto problematike prebehla diskusia, v ktorej odznelo, že je potrebné zmeniť myslenie 

občanov mesta, motivovať ich, ale zmeniť povahu ľudí je dosť problematické. 

Navštíviť iné mestá, ktoré so separovaním nemajú problém a informovať sa na spôsob, akým 

svojich občanov vedú k správnemu separovaniu odpadov. 

 

Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík 
 

Komisia zasadnutie nemala, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali  za zrealizovanie 

rekonštrukcie mestskej telocvične. 

 

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

 

Komisia opätovne prehodnotila žiadosť - Pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. 
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-Žaneta Balogová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. Žiadateľka mala 

evidovaný nedoplatok na TKO, ktorý sa už riešil formou exekúcie. Žiadateľka už nedoplatok 

vyrovnala zaslaním dlžnej sumy exekútorovi na účet, čo dokladovala výpisom z účtu. 

Menovaná je zaradená do inštitútu OsP mesta Strážske. 

Komisia odporúča žiadateľke Žanete Balogovej pridelenie nízkoštandardného nájomného 

bytu č. B-7 na ul. Laboreckej, na dobu do 31.12.2018. 

- Hrnčiarová Monika – je zaradená do inštitútu OsP, no v súčasnej dobe poberá len prídavky 

na deti formou stravných poukážok. V súčasnej dobe sa bola zaevidovať na príslušnom Úrade 

práce, soc. vecí a rodiny a tiež si podala žiadosť o poberanie dávky v hmotnej núdzi, čaká za 

rozhodnutím. V prípade, že jej bude schválená dávka v hmotnej núdzi, Mesto môže (s jej 

súhlasom) požiadať o zaradenie do inštitútu OsP. 

- Goroľová Miroslava – je zaradená do inštitútu OsP, poberá Rodičovský príspevok a Prídavky 

na deti. Nájom uhrádza pravidelne, mala však nedoplatok na TKO, ktorý už uhradila. 

- Ridajová Iveta a Ridaj Gejza – nedoplatok na nájomnom uhradili. Nie sú zaradení do inštitútu 

OsP, nakoľko menovaná bola na materskej dovolenke a jej manžel sa nedávno vrátil z výkonu 

trestu. V súčasnej dobe sa Ridaj Gejza bol zaevidovať na Úrade práce, soc. vecí a rodiny a 

nastúpil na výkon menších obecných služieb. 

 

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

mesta. 

 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Žaneta Balogová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. 

Komisia odporúča žiadateľke Žanete Balogovej pridelenie nízkoštandardného nájomného 

bytu č. B-7 na ul. Laboreckej, na dobu do 31.12.2018. 

 

MsZ schvaľuje: 

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

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Žaneta Balogová   B-7  31.12.2018   

   

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

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

Lacová, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 
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Bytová komisia odporúča uzatvoriť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nasledovne: 

Nižší štandard (ul. Laborecká 281/27) 

Monika Hrnčiarová:                 B-1  odporúčanie do 30.06.2018 

Iveta Ridajová a Gejza Ridaj:     B-8 odporúčanie do 31.12.2018 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 

281/27) 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Monika Hrnčiarová   B-1  30.06.2018 

 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 

281/27) 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Iveta Ridajová a Gejza Ridaj             B-8  31.12.2018  

  

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

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

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

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Projekt Mestský kamerový systém je pripravený a odovzdaný mestu. 

Projekt pre organizáciu dopravy v meste Strážske je v I. etape, kde projektant zmapoval 

a odsúhlasil jestvujúce dopravné značenie a stav statickej dopravy. V súčasnosti pripravuje 

výkresovú časť. 

 

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

mesta. 
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Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Všetky body už boli prejednané počas programu dnešného zasadnutia MsZ. 

 

Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová 

 

Pripravované akcie: 

20.04.2018 o 15. hod. - Deň Zeme na Námestí A. Dubčeka.  

V programe vystúpi MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, DSS Lidwina, SS Gaštanka. 

Po programe je pripravené sokoliarske vystúpenie.  

27.04.2018 o 15. hod. - Stavanie mája na Námestí A. Dubčeka. 

Účinkujú: MŠ, ZŠ, CVČ – DFS Stražčanik, ZUŠ, FS Strážčan.  

Komisii bol predložený plánovaný program na jarmok (v dňoch 25.-26.5.2018). 

Komisii boli predložené dve verzie kroniky za rok 2015. Komisia je za stručnejšiu verziu. Na 

oslavy do mesta Nieporet pôjdu volejbalisti ZŠ a tréneri (25) a folklórny súbor Strážčan (12) 

a Delegácia za mesto (4). 

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

mesta. 

 

 

Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová 

 

Redakčná rada mala stretnutie, na ktorom pripravila návrhy článkov do ďalšieho čísla novín 

Naše mesto. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

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 ku chybe pri zameraní pozemku. Pozemok chce využívať na 

uskladnenie materiálu a parkovanie motorového vozidla. Na základe uznesenia 235/2018 bol 

dňa 15.2.2018 zverejnený zámer na prenájom pozemku. Neboli vznesené žiadne námietky. 

Komisia odporúča schváliť 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: 

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: Predmetný pozemok je priľahlý pozemok k objektu 

prevádzkovej budovy požiarnej zbrojnice č. s. 283 na pozemku registra „C“ p. č. 106/3 k. ú. 

Strážske a susedí s priestormi v tomto objekte, ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha.   

 

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

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

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

Poľovnícke združenia ku svojej činnosti potrebujú od mesta súhlas na výkon práv poľovníctva 

na pozemky vo vlastníctve mesta. Z dôvodu záujmu viacerých poľovných združení o tieto 

pozemky, súhlas nebol vydaný nikomu. Na súhlas na výkon práv poľovníctva nie je potrebný 

prenájom pozemkov, ktorý by podliehal schvaľovaniu mestského zastupiteľstva.  

Komisia berie informáciu na vedomie. 

 

Ing. Jozef Mikluš, Malý Lipník 96, žiada o nájom pozemku o výmere 1 m² s účelom nájmu 

usadenia sviečkomatu v areáli cintorína  na dobu neurčitú. Sviečkomat by slúžil občanom 

mesta na zakúpenie sviečok a kahancov pri návšteve cintorína. 

Komisia odporúča zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné  

č. 1910/115, katastrálne územie Strážske o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša, Malý Lipník 

96, IČO 330 808 61 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115, 

katastrálne územie Strážske o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša, Malý Lipník 96  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia sviečkomatu. 

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

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

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115, 

katastrálne územie Strážske o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša, Malý Lipník 96  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia sviečkomatu. 

T: 30.04.2018    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, Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi 

 

DAMI KEBAB, Erik Ciganoc, Mierová 630, Strážske žiada o prenájom pozemku o výmere 

20 m² na umiestnenie pevnej drevenej terasy pre prevádzku DAMI KEBAB. Jedná sa o pevné 

drevené pódium  /zastrešené/ 4 x 5 m nad zemnou cca 80 cm. Terasa podlieha stavebnému 

konaniu. Komisia výstavby doporučuje schváliť. Podmienkou musí byť, že v prípade 

realizácie stavby „Rekonštrukcia námestia“, žiadateľ odstráni stavbu na vlastné náklady.  

Komisia odporúča zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné  

č. 465/2, katastrálne územie Strážske o výmere 20 m², pre DAMI KEBAB Erik Ciganoc, 

Mierová 630, Strážske z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena 7,00 Eur/m² za rok. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 465/2, katastrálne 

územie Strážske o výmere 20 m², pre DAMI KEBAB Erik Ciganoc, Mierová 630, Strážske 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia terasy. 

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

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

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

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 465/2, katastrálne 

územie Strážske o výmere 20 m², pre DAMI KEBAB Erik Ciganoc, Mierová 630, Strážske 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia terasy. 

T: 30.04.2018    Z: MsÚ 

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

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

 

Vasiľková Želmíra, Pugačevova 1870/18, 066 01  Humenné, žiada so súhlasom nájomcu   

Ing. Jozefa Švancaru zmenu nájomcu v nájomnej zmluve č. 247/2007 zo dňa 22.11.2007 

z dôvodu vážnych zdravotných problémov doterajšieho nájomcu. Účel nájmu – stávková 

kancelária Fortuna SK a služba spojená s alternatívnou medicínou ostávajú nezmenené. Ku 

žiadosti bola doložená dohoda o prevode činnosti podľa § 51 a násl. OZ medzi p. Ing. 

Švancarom a p. Vasiľkovou na základe zmluvy o prijímaní stávok a výplate výhier 

a o vykonávaní a sprostredkovaní ostatných činností spojených s prevádzkovaním stávok  pre 

spoločnosť Fortuna SK a činnosť alternatívnej medicíny.  

Komisia po diskusii súhlasí a zobrala informáciu na vedomie.  

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Zmenu nájomcu v nájomnej zmluve 247/2007 zo dňa 22.11.2007 z pôvodného nájomcu  

Ing. Jozefa Švancaru, Vihorlatská 626, Strážske na nového nájomcu Vasilková Želmíra, 

Pugačevova 1870/18, Humenné na základe dohody o prevode činnosti spoločnosti 

FORTUNA SK a. s. 

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

 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Návrh na uznesenie predaj pozemkov (predzáhradky) na ul. Mierovej jednotlivým vlastníkom 

RD – zámer bol zverejnený na úradnej tabuli  – komisia doporučuje schváliť odpredaj ako je 

uvedené v zámere. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemkov p. č. 1397 o výmere 197 m2 (vlastník RD č.8 a 21), p. č. 1398 o výmere 

54 m2 (vlastník RD č.7), p. č. 1399 o výmere 32 m2 (vlastník RD č.7 a vlastník RD č.6),  

p. č. 1400 o výmere 52 m2 (vlastník RD č.6), p. č. 1401 o výmere 149 m2 (vlastník záhradnej 

chaty č.5), p. č. 1402 o výmere 88 m2 (vlastník RD č.4) podľa geometrického plánu  

č. 14296985-14/2017 na ul. Mierovej, p. č. 1354 o výmere 116 m2 (vlastník RD č.237),  

p. č. 1355 o výmere 101 m2 (vlastník RD č.238), p. č. 1356 o výmere 118 m2 (vlastník RD 

č.285), p. č. 1357 o výmere 187 m2 (vlastník RD č.239), p. č. 1358 o výmere 161 m2 (vlastník 
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RD č.240), p. č. 1359 o výmere 64 m2 (vlastník RD č.241), p. č. 1360 o výmere 78 m2 (vlastník 

RD č.241 a vlastník RD č.242), p. č. 1361 o výmere 73 m2 (vlastník RD č.242), p. č. 1362  

o výmere 87 m2 (vlastník RD č.244), p. č. 1363 o výmere 52 m2 (vlastník RD č.244), p. č. 1364 

o výmere 85 m2 (vlastník RD č.244), p. č. 1365 o výmere 193 m² (vlastník RD č.245) podľa 

geometrického plánu č. 14296985-22/2017 na ul. Mierovej a p. č. 1525/2 o výmere 34 m2  

(vlastník RD č.334) podľa geometrického plánu č. 14296985-39/2017 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 (na základe 

zverejneného zámeru o prevode majetku mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 

08.02.2018 na úradnej a web stránke mesta). 

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

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

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

 

Žiadosť od DAMI Erik Ciganoc  na prenájom pozemku na výstavbu drevenej terasy pred 

budovu služieb na námestí zelený pás pred vstupom do prevádzky predajne. 

Komisia doporučuje schváliť umiestnenie a uskutočnenie drevenej terasy ako dočasnú stavbu, 

v prípade realizácie stavby „Rekonštrukcia námestia“ žiadateľ odstráni stavbu na vlastné 

náklady, (podmienka v nájomnej zmluve a v kolaudačnom rozhodnutí), komisia požaduje 

predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. 

 

Vysporiadanie pozemku na kúpalisku od BELARIA s. r. o., Prešov – komisia bola 

informovaná o rokovaní o odkúpení predmetného pozemku (príloha č.1) – vlastník súhlasil 

s odkúpením pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu a stanovenú znaleckým 

posudkom, ktorá je vo výške 13 242,36 €, avšak, k tejto cene by musel zaplatiť aj DPH, 

celková cena 15 890,83 €. Po obhliadke bol zaslaný nový návrh (príloha č.2), kde by sme 

odkúpili pozemok po vypracovaní nového geometrického plánu, čakáme na odpoveď. 

Komisia navrhuje, v prípade nesúhlasu vlastníka pozemku, posunúť volejbalové ihrisko a na 

spoločnej hranici pozemku zrealizovať nový betónový plot výšky 2,0 m, starý demontovať. 

 

Primátor informoval, že vzhľadom k tomu, že bola ukončená realizácia verejného vodovodu 

a kanalizácie na ul. Za záhradami, je potrebné schváliť zverenie majetku mesta do správy 

VVS, a. s. 
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MsZ schvaľuje: 

Zverenie majetku mesta (Verejný vodovod v meste Strážske, ul. Za záhradami) do správy pre 

VVS, a. s. s obstarávacou cenou 47 845,57 € s DPH. 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy VVS, a. s. (Verejný vodovod 

v meste Strážske, ul. Za záhradami). 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Zverenie majetku mesta (Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Strážske, ul. Za záhradami) 

do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 119 198,28 € s DPH. 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy VVS, a. s. (Verejná 

kanalizácia v meste Strážske, ul. Za záhradami). 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VVS, a. s., z dôvodu, že cez 

nehnuteľnosti pozemok registra KNE parcela číslo 376 druh pozemku orná pôda vo výmere 

256 m2 a pozemok registra KNE parcela číslo 1432/1 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 

4742 m2, zapísané na LV č.1765, ul. Krivošťanská, katastrálne územie Strážske, bude 
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prechádzať verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby „Strážske, Krivošťany - Staré – 

prepojenie vodovodu“. 

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

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

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

 

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

 

K bodu č. 25, 26:  Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

P. Meňovčík – riešiť trhovisko pred Tescom, posunúť ho.   

Primátor –  trhovisko bude posunuté a súčasne bude riešené aj osvetlenie, finančné prostriedky 

boli na to schválené. 

MUDr. Jurečková, PhD. – vysadiť čo najviac kvetov v meste. 

-v akom štádiu je kruhový objazd ? 

Primátor informoval, že petícia za vybudovanie kruhového objazdu, ktorú organizoval   

p. Magdoško ním nebola ďalej odovzdaná. Keďže sa jedná o štátnu cestu I. triedy, riešenie 

okružnej križovatky nie je v kompetencii VÚC. V súvislosti s touto záležitosťou 

spolupracujem s Ing. E. Ďurovčíkom, poslancom NR SR. 

 

PhDr. Bušaničová – cesta od penziónu Vážka smerom k Reštaurácii Baffone je 

v katastrofálnom stave, nie je osvetlená ani jedným svetielkom, urýchlene to riešiť nejakým 

spôsobom. 

Ing. Demko – tento stav už bol na komisie výstavby a ÚP prejednaný v minulosti, ale poslanci 

ho na zasadnutí MsZ odignorovali. 

PhDr. Bušaničová - na ul. 1. mája  sa nachádza nebezpečný bojový pes, ktorý ohrozuje 

susedov, otázka času, kedy sa niečo stane – prijať opatrenia, osloviť majiteľa psa p. Jerkovica. 

 

P. Knap – neodstránil sa dôvod reklamácie chodníka ku cintorínu, prečo chodník praská, do 

roka sa zasa prejaví, zrekonštruovaný chodník je zarastený.  

- Strecha mestskej kultúrnej sály v kúte naľavo od policajtov je odkrytá, hrozí odtrhnutie. 

- Na Dome smútku je poškodená strecha. 

- Autobusové zastávky v Krivošťanoch majú rozbité sklá. 

-  Prepad cesty na ul. Pod hradom.  
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-  Čistenie chodníkov na ul. Pod hradom, ul. Okružná je zanedbané. 

 - Je naplánované odstraňovanie výtlkov po celom meste ? 

-  Cintorín Krivošťany – zápach z farmy, či môže mesto vstúpiť do jednania s majiteľom farmy 

za účelom odstránenia zápachu.  

MUDr. Jurečková, PhD. – denne stoja autá na chodníku na ul. Pod hradom, preto nie je možné 

chodník čistiť.  

P. Baánová  - orientačná tabuľa ulíc pri Reštaurácii Diamant je poškodená, pred terasou 

reštaurácie Diamant smerom do centra je nahádzané drevo, klince. 

Ing. Drutár – za železničným priecestím po celej dĺžke zatopený chodník vždy aj po 

najmenšom daždi, zamestnanci Chemka musia chodiť po vozovke. 

Ing. Demko – výjazd z parkoviska z Tesca neprehľadný, nebezpečný. 

- Výjazd z Reštaurácie Diamant je nebezpečný. 

- Rozhlas v Krivošťanoch sfunkčniť, pripraviť riešenie ozvučenia ul. Krivošťanskej. 

- Na ul. Za záhradami na ceste vysypaný stavebný odpad – odstrániť ho, dať do poriadku. 

- Na ul. Laborecká za dreveným búdami sa vytvára veľké smetisko – skontrolovať a zastaviť 

to. 

Mgr. Tejgi – uvažovať o systéme oznamovania informácii prostredníctvom systému 

posielania sms správ do mobilných telefónov, namiesto mestského rozhlasu.  

 

Oslovo požiadala Ing. Búciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

 

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

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

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

 

Ing. Búciová vo svojom vystúpení poukázala na parkovanie áut na ul. Družstevnej, ktoré 

parkujú po chodníkoch, retardéry  nespĺňajú účel, ulica je preplnená autami, ktoré tam parkujú.  

Mgr. Tejgi – cieľom štúdie pre organizáciu dopravy v meste je riešenie aj tejto situácie. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 3 6 / 2 0 1 8 

 

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

o 18,00 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   PaedDr. Jana Dzurillová  Michal Knap  


