
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 06. júna 2018 

 

 

 

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

PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

 Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Mgr. Martin 

Tejgi 

   

 

Návrhová komisia: Martin Šuľak, Jozef Meňovčík, MUDr. Dana Jurečková, PhD.   

Hlasovanie: 

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

 PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

 Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Mgr. Martin 

Tejgi 

 

  

Overovatelia:  Martin Šuľak, Jozef Meňovčík 

Hlasovanie: 

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

 PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

 Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Mgr. Martin 

Tejgi 

 

  

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

 

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

ktorý privítal poslancov, Ing. M. Ciganovú Čarnú, konateľku Konzultačno poradenskej 

agentúry s.r.o.  Košice a ostatných prítomných.  

 

P r o g r a m:                                                          

1.    Otvorenie 

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.   Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba zberného dvora v    

      meste Strážske“    

5.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba kompostoviska    

      v meste Strážske“ 

6.   Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 465 o výmere 20 m² pre DAMI KEBAB 

7.   Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115 o výmere 1 m² za účelom osadenia  

      sviečkomatu v areáli cintorína“ 

8.   Záver                                                                      

 

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

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

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

 

K bodu č. 4: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba 

zberného dvora v meste Strážske“    

 

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

informoval, že mesto sa zapojilo do výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR 

zameranej na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Mesto žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu zberného dvora, 

pričom výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu bude 5%. 

Ing. M. Ciganová Čarná, konateľka Konzultačno poradenskej agentúry s.r.o. Košice poskytla 

podrobné informácie ohľadom uvedeného projektu. Cieľom predkladaného projektu je 

zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území 

mesta, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch mesto. Realizáciou tohto 

projektu dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane 
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životného prostredia aj medzi samotnými občanmi mesta, čím zabezpečíme podporu 

predchádzania vzniku odpadov. Cieľ projektu dosiahneme vybudovaním a sprevádzkovaním 

zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu, t. j. biologický 

rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad. Zrealizovaním 

projektu dôjde k racionalizácii a k zefektívneniu nakladania s odpadmi, a to biologicky 

rozložiteľnému odpadu, drobného stavebného odpadu a objemového odpadu. Jednotlivé druhy 

odpadov, ktoré sú predmetom predkladaného projektu sa budú zo záujmového územia dočasne 

zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a následne budú odovzdané organizácii 

oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad sa bude prevážať na vybudované kompostovisko (pripravovaný projekt) za 

účelom jeho zhodnotenia. V prípade nezrealizovania projektu na vybudovanie kompostoviska 

bude vyprodukovaný biologický rozložiteľný komunálny odpad odovzdaný organizácii 

oprávnenej na nakladanie s predmetným druhom odpadu tak, aby sa zabezpečilo jeho 

zhodnotenie.  

P. Šuľak vyjadril veľkú podporu výstavbe zberného dvora v meste, čím by sa zefektívnila práca 

Mestského podniku služieb mesta Strážske. 

Na otázky Ing. Demka ohľadom manipulácie s kontajnermi, časového harmonogramu a 

termínoch verejného obstarávania odpovedala Ing. Ciganová Čarná a doplnila ďalšie podrobné 

informácie.  

 

MsZ schvaľuje: 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO: 

a) Názov projektu: Výstavba zberného dvora v meste Strážske 

b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 376 997,92 € predstavuje čiastku 

18 849,90 €. 

d) Prípadné neoprávnené výdavky 

 

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

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

Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi 
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K bodu č. 5: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba 

kompostoviska v meste Strážske“ 

 

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

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu kompostoviska v meste v rámci 

výzvy zameranej na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu 

zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia. Na spolufinancovaní projektu sa mesto bude podieľať  

v maximálnej výške 5%. 

Ing. M. Ciganová Čarná, konateľka Konzultačno poradenskej agentúry s.r.o. Košice podrobne 

informovala ohľadom predkladaného projektu. Cieľom projektu je zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká v katastrálnom území mesta. Cieľ projektu dosiahneme 

vybudovaním a sprevádzkovaním mestského kompostoviska. Zrealizovaním projektu dôjde k 

racionalizácii a k zefektívneniu nakladania s odpadmi, a to k zhodnocovaniu biologicky 

rozložiteľného odpadu, ktoré vznikajú pri údržbe verejných plôch v správe mesta (hlavne tráva 

a listová zeleň, kôra, konáre zo stromov a kríkov, zvyšky rastlín). Zhodnotený biologicky 

rozložiteľný odpad vo forme kompostu bude slúžiť pre opätovné použitie v rámci bežnej 

údržby verejných priestranstiev v meste. V rámci danej aktivity sa budú realizovať nasledovné 

podaktivity - Výstavba kompostoviska v meste Strážske a Nákup hnuteľných vecí na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného biologického odpadu. 

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je pozemok, ktorý je rovinatý, čiastočne oplotený. 

Lokalita je situovaná v intraviláne mesta v katastrálnom území mesta, v mieste kde nevznikne 

riziko obťažovania obyvateľov obce prevádzkou kompostoviska. Areál sa v súčasnosti 

nevyužíva. Realizácia stavebného zámeru rieši nový vjazd zo severnej strany . Počas výstavby 

nedôjde k obmedzeniu priestorových nárokov mimo riešeného územia. Plocha v okolí stavby 

je dostačujúca pre zriadenie staveniska. 

Primátor - v prípade, že bude projekt kompostoviska schválený, navrhujem odkúpiť  priestor 

za technickými službami v „bývalom areáli Tesly“ a po 5 rokoch, keď bude tento priestor 

zhodnotený, by sa kompostovisko premiestnilo do týchto priestorov, aby bolo spolu so 

zberným dvorom na jednom mieste a tým by sa znížili náklady na prepravu. 

P. Šuľak poukázal na to, že tento projekt je ešte dôležitejší ako predchádzajúci, pretože aj 

výstavbou kompostoviska by sa veľmi pomohlo pri vykonávaní činností Mestského podniku 

služieb mesta Strážske. 
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Na otázky a pripomienky poslancov k predkladanému projektu podrobne odpovedala 

a doplnila ďalšie podrobné informácie Ing. M. Ciganová Čarná.  

 

MsZ schvaľuje: 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO: 

a) Názov projektu: Výstavba kompostoviska v meste Strážske 

b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov  434 703,25 € predstavuje čiastku 

21 735,16 €. 

d) Prípadné neoprávnené výdavky  

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

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

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

 

K bodu č. 6: Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 465 o výmere 20 m² pre DAMI 

KEBAB 

 

Primátor informoval, že na minulom zasadnutí MsZ bolo schválené 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. 

Zámer bol zverejnený v predpísanej zákonnej lehote, prenájom je možné schváliť. 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 465/2 o výmere 20 m² pre DAMI KEBAB Erik 

Ciganoc, Mierová 630, 072 22 Strážske, IČO 459 036 20 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa za účelom umiestnenia pevnej drevenej terasy za cenu 7 € za m²/rok. Zdôvodnenie: 

predmetný pozemok je priľahlý pozemok k objektu budovy Domu služieb súpisné číslo 251, 

orientačné číslo 1C, na pozemku registra „C“ parcelné číslo 465/4 k. ú. Strážske a susedí 

s priestormi v tomto objekte, ktoré sú  v nájme prevádzky DAMI KEBAB Erika Ciganoca. 

 

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

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

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



- 6 - 

K bodu č. 7: Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115 o výmere 1 m² za 

účelom osadenia sviečkomatu v areáli cintorína“ 

 

Primátor informoval, že na minulom zasadnutí MsZ bolo schválené zverejnenie zámeru na 

prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115, katastrálne územie Strážske 

o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša - JM, Malý Lipník 96  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa za účelom zriadenia sviečkomatu.  

Zámer bol zverejnený v predpísanej zákonnej lehote, prenájom je možné schváliť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115 o výmere 1 m² pre Ing. Jozefa Mikluša 

- JM, 065 46 Malý Lipník 96, IČO 330 808 61 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 

účelom usadenia sviečkomatu v areáli cintorína za cenu 3,50 € m²/rok.  

Zdôvodnenie: predmetný pozemok je pozemkom na osadenie sviečkomatu v areáli cintorína. 

Sviečkomat skvalitní služby pre návštevníkov cintorína, bude slúžiť na zakúpenie náplní 

a kahancov počas otváracej doby cintorína. 

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

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

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

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 3 7 / 2 0 1 8 

 

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

o 14,05 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:  Martin Šuľak   Jozef Meňovčík 


