
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 28. júna 2018 

 

 

 

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

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

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

 Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

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

Hlasovanie: 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

  

  

Overovatelia:  PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová  

Hlasovanie: 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi,  

 Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

   

  

  

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

 

 



- 2 - 

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.    Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2018 - 2022 

7.    Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 

8.    Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné  

       obdobie 2018 - 2022 

9.    Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2018 

10.  Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2018  

11.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2018 

12.  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 - 2021 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za  

       rok 2017 v RO a PO 

14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole pokladničných operácií  

       v Mestskom podniku služieb mesta Strážske 

15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole poistenia majetku mesta 

16.  Informácie zo zasadnutí komisií 

17.  Interpelácie poslancov 

18.  Diskusia – Rôzne 

19.  Záver         

 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 236/2018 zo dňa 19.04.2018: 

Body č.1, č.2 a č.3 v časti Ukladá sú predmetom ekonomického oddelenia, ktorých termín trvá. 
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Úloha:  

-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 – úloha splnená. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

informovala, že do stanoveného termínu bola doručená jedna žiadosť. Uchádzač Ľ. Sojka splnil 

všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže. Komisia odporúča primátorovi mesta uzavrieť 

zmluvu s úspešným uchádzačom. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Prenájom časti nehnuteľnosti bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne v Strážskom,  

ul. Obchodná, súp. č. 255, pre Sojku Ľubomíra, Nová 617/1, 072 22  Strážske za cenu 260 € 

mesačne na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

  

Úloha:  

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

2017, 2018 – úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

P. Knap, predseda bytovej komisie informoval, že p. I. Skoupilová dňa 25.6.2018 uhradila dlh 

vo výške 3 000 €, stav k 28.6.2018 je - 102,50 €. 

 

Informáciu o vývoji splácania dlhov nájomníkov bloku Obchodná 440 Strážske za obdobie 

2015, 2016, 2017, 2018 MsZ zobralo na vedomie. 

 

Úloha:  

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

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

Ing. Demko poukázal na to, že na základe odborného vyjadrenia a odporúčania znalca  

Ing. M. Lissého mala byť aplikovaná na úpravu povrchu kúpaliska epoxidová živicová stierka 

s jemným kremičitým pieskom a dilatačné špáry mali byť utesnené vodotesným 

mrazuvzdorným tmelom. Aplikovaný bol polyuretánový dvojzložkový lak (pohľadová živica) 

– podlahový lak s penetračným účinkom, ktorý je určený na drevo. Podlaha nie je vyrovnaná, 

má pichľavý povrch, v nátere sú bublinky. Tvrdil, že Dohoda o urovnaní nebola dodržaná, 
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úloha nebola splnená. Taktiež mal pripomienky k zle natretému podkladu pri detských 

bazénikoch, k zakúpeniu a umiestneniu slnečníkov, k nesprávnemu umiestneniu 

stolnotenisových stolov, k poplatku za hranie stolného tenisu. Je to veľká ukážka malého 

umenia zo strany MsPS. Boli to vyhodené peniaze, mohli sme mať pýchu mesta. Vyzval 

primátora mesta na uskutočnenie personálnych krokov v MsPS. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS  konštatoval, že v dohode bola odporúčaná aj iná vhodná úprava 

povrchu, pričom pri výbere bol prítomný aj odborný technik, ktorý odporučil a zaručil sa za 

výber tejto  úpravy. Takáto úprava už bola vyskúšaná cca pred 3 mesiacmi. Dohoda o urovnaní 

s firmou REZA je ošetrená zárukou s tým, že vzniknuté nedostatky budú odstránené. Taktiež 

budú odstránené závady pri stolnotenisových stoloch. Keďže poslanci neschváli finančné 

prostriedky v rozpočte MsPS na nákup slnečníkov, nebolo možné ich zakúpiť. Vyberané 

poplatky za hranie stolného tenisu by mali zabrániť krádeži športových potrieb a taktiež budú 

použité na zakúpenie ďalších športových potrieb.  

Mgr. Tejgi a PhDr. Bušaničová vyjadrili nespokojnosť s technológiou uskutočnených prác, 

pretože odporúčané opatrenia na odstránenie vád mali byť dodržané.  

PaedDr. Dzurillová – je to spackaná vec, nedá sa po tom chodiť. 

P. Baánová – podlaha má pichľavý povrch, ťažko sa po nej chodí. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - každý návštevník kúpaliska by mal dodržiavať prevádzkový 

poriadok kúpaliska a používať obuv pri bazéne. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že úloha z uznesenia splnená bola, právny vzťah bol 

uzavretý. Odporučil posúdiť znalcom skutkový stav a požiadať ho o jeho stanovisko 

k vykonaným prácam. 

 

MsZ zobralo na vedomie Dohodu o urovnaní so spoločnosťou REZA v zmysle súdno-

znaleckého posudku. 

 

Úloha: 

-Vypracovať projektovú dokumentáciu na revitalizáciu medziblokového priestoru  

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

Primátor odporučil medziblokový priestor riešiť komplexne. Projekt je potrebné konzultovať 

aj s odborníkom cestnej dopravy. Bol predložený návrh, ktorý by rozdelil stavebné objekty a 

to na výstavbu (rozšírenie) parkoviska, ktorého financovanie je už schválené, rozšírenie 

miestnej komunikácie a výstavbu detského ihriska a jestvujúceho športového ihriska. Taktiež 

realizovať aj výstavbu parkoviska na ul. Okružná. Projektant konštatoval že suma 10 tis. eur je 
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nepostačujúca. Je dohodnuté stretnutie s projektantom, na ktorom by sa mali zúčastniť 

poslanci, ktorí predložili návrh a majú o to záujem, prekonzultovať ho, aká bola ich predstava 

a uzavrieť túto záležitosť. Stretnutie s projektantom bude dňa 03.07.2018 o 15.00 hod. na 

mestskom úrade. 

Ing. Demko - ak by bolo schválený môj návrh ešte v minulom roku ohľadom tejto záležitosti, 

projekt by už bol dnes vypracovaný. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženie termínu úlohy C/8 Uznesenia č. 236/2018 zo dňa 19.04.2018 do 31.07.2018.  

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

Body č. 9 a č. 10 z časti Ukladá boli už prerokované a schválené na minulom neplánovanom 

zasadnutí MsZ 

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor: 

Pripomienka p. Meňovčíka: 

– riešiť trhovisko pred Tescom, posunúť ho.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že sú pripravené nové kovové stánky, ktorých 

osadenie je plánované v mesiaci júl. 

 

Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

-v akom štádiu je kruhový objazd ?  

Primátor informoval, že projekčná organizácia Amberg Engineering Bratislava na objednávku 

od Slovenskej správy ciest vypracovala štúdiu, ktorá bola prezentovaná na MsÚ. Boli 

vypracované 3 alternatívy (styková križovatka, okružná križovatka a okružná križovatka 

s bypassmi). SSC na základe výhľadu vybrala tú najlepšiu alternatívu a to okružnú križovatka 

s bypassmi. 
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Pripomienky PhDr. Bušaničovej: 

 – cesta od penziónu Vážka smerom k Reštaurácii Baffone je v katastrofálnom stave, nie je 

osvetlená ani jedným svetielkom, urýchlene to riešiť nejakým spôsobom.  

Primátor - urýchlene to nie je možné riešiť, pretože nie sú na to určené finančné prostriedky. 

V návrhu zmeny rozpočtu sú navýšené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie (elektrifikácia - rozšírenie VN siete, trafostanica, NN prípojky, verejné 

osvetlenie), ktorou  by sa mala táto situácia postupne riešiť. 

- 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. Roman, náčelník MsP informoval, že občan neporušil žiadny zákon, bol upozornený, pes 

na nikoho nezaútočil, ale urobil opatrenia (opravil oplotenie).  

 

Pripomienky p. Knapa:  

 – neodstránil sa dôvod reklamácie chodníka ku cintorínu, prečo chodník praská, do roka sa 

zasa prejaví, zrekonštruovaný chodník je zarastený.  

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP informoval, že bolo konzultované s firmou Eurovia, a. s.,  

opravy boli realizované, dôvod reklamácie je odstránený. 

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

Primátor – strecha bola upevnená. 

- Na Dome smútku je poškodená strecha.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – poškodená strecha bola na prístrešku Domu smútku a bola už 

opravená. 

- Autobusové zastávky v Krivošťanoch majú rozbité sklá.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – na území celého mesta boli sklá na autobusových zastávkach 

doplnené. 

- Prepad cesty na ul. Pod hradom. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – povrch bol vyrovnaný, prepad bol odstránený.  

- Je naplánované odstraňovanie výtlkov po celom meste ?  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - výtlky sa po celom meste odstraňujú a pokračujú aj v priebehu 

letných mesiacov. 

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

farmy za účelom odstránenia zápachu.  

Primátor - zápach z farmy bol len určitú dobu, nie je dôvod vstupovať do jednania. 
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Pripomienka P. Baánovej: 

- orientačná tabuľa ulíc pri Reštaurácii Diamant je poškodená, pred terasou reštaurácie Kocka 

smerom do centra je nahádzané drevo, klince.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že tabuľa bola opravená, nahádzané drevo a klince 

boli odstránené. 

P. Baánová odporučila, aby sa odstraňovanie nedostatkov realizovalo v predstihu, nie 

v týždni konania zasadnutia MsZ. 

 

Pripomienka Ing. Drutára: 

 – za železničným priecestím po celej dĺžke zatopený chodník vždy aj po najmenšom daždi, 

zamestnanci Chemka musia chodiť po vozovke.  

Primátor informoval, že jednal s Ing. Bočkom, riaditeľom Chemka, ktorý je ochotný riešiť túto 

záležitosť. Aj napriek tomu, že pozemok je vo vlastníctve Slovenskej správy ciest a je to 

cesta 1. triedy, je pripravený sa na oprave spolupodieľať, čo potvrdil písomným stanoviskom. 

 

Pripomienky Ing. Demka: 

 – výjazd z parkoviska z Tesca neprehľadný, nebezpečný.  

- výjazd z Reštaurácie Diamant je nebezpečný.  

P. Roman, náčelník MsP informoval, že aj napriek tomu, že stanovisko k umiestneniu 

bannerov vydáva OR PZ odbor dopravy a OÚ odbor dopravy, bol oslovený technik  

Ing. Švenk, ktorý požiada Tesco o preloženie banneru, ktorý bráni výhľadu a situácia je 

nebezpečná. Taktiež poukázal na problém parkovania pred Tescom, ktorý sa bude riešiť. 

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

Primátor - rozhlas je funkčný, ale nefunguje tak, ako by mal. Firma SEAK po vypracovaní 

štúdie mestského rozhlasu prestala vyrábať komponenty, mesto hľadá iný systém, iné 

riešenie, aby to bolo kompatibilné  Bol oslovený p. Vysokai, ktorý mestský rozhlas skúsi 

naladiť. Jeden rádiový uzol, či jedno hniezdo je na ul. Krivošťanskú málo, je potrebné 

umiestniť ďalšie hniezdo, ale najskôr hľadať finančné prostriedky na jeho zakúpenie. 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – bola tam vysypaná troska z minioceliarne, diery boli zasypané, 

veľké hrudy boli upratané a bol použitý jemnejší materiál na zasypanie  nerovností. 

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

to.  



- 8 - 

P. Roman, náčelník MsP informoval, že ul. Laborecká sa  pravidelne kontroluje, žiadny väčší 

neporiadok sa nezistil, boli tam na kontrolu aj poslanci MsZ s príslušníkmi MsP a žiadna 

skládka odpadu sa nenašla.  

 

MsZ zobralo na vedomie Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 

 

K bodu č. 6: Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2018 

– 2022 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že vzhľadom k tomu, 

že sa blížia komunálne voľby, je potrebné v súlade so zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení postupovať podľa uvedeného zákona a určiť počet poslancov MsZ na 

volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

MsZ určuje: 

V súlade s v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 

počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 11.  

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

K bodu č. 7: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie  

2018 – 2022 

 

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

MsZ určuje: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah 

výkonu funkcie primátora mesta Strážske takto : plný pracovný úväzok (pracovný úväzok 1,0). 

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 
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K bodu č. 8: Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 

pre funkčné obdobie 2018 - 2022 

 

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

 

MsZ určuje: 

Jeden volebný obvod pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie  

2018 – 2022. 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

K bodu č. 9: Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením  

č. 3/2018. 

 

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

informoval o dôvodoch vypracovania návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta a o presunoch medzi 

rozpočtovými položkami rozpočtu. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila ďalšie podrobné informácie, ktoré 

sa týkali zapracovania aj požiadaviek MŠ a ZUŠ. 

Ing. Demko požadoval informáciu ohľadom požiadavky MŠ a ZUŠ na dofinancovanie ich 

rozpočtov. 

PhDr. Bušaničová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že Materská škola žiada na 

financovanie stavebných úprav na budove Materskej školy. Ide o práce na výmenu 

vodovodných a kanalizačných rozvodov, ako aj s tým súvisiace stavebné úpravy a oprava 

podláh. Nakoľko  sú to výdavky na technické zhodnotenie, komisia odporučila zapracovať do 

3. zmeny rozpočtu kapitálový rozpočet pre MŠ vo výške 22 700 €. Ďalej MŠ žiada 

dofinancovať bežný rozpočet vo výške 6 000 € na odstupné pre pracovníčku, ktorá ukončila 

pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien.  Komisia doporučuje dofinancovať   

a zapracovať do návrhu na 3. zmenu rozpočtu.   

Základná umelecká škola žiada na dofinancovanie rozpočtu vo výške 7 200 €,  nakoľko na 

základe predložených materiálov bolo zistené, že schválený rozpočet na rok 2018 pre ZUŠ 

nepostačuje  na vykrytie prevádzkových výdavkov. Komisia odporúča dofinancovanie týchto 

výdavkov s pripomienkou, aby sa v budúcnosti  neopakovali podobné problémy pri 
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financovaní týchto zariadení. Odporúča zreálniť požadované výdavky v rozpočtoch škôl 

a školských zariadení tak, aby počas roka nebolo potrebné riešiť bežne výdavky na 

financovanie škôl a školských zariadení. Požadované finančné prostriedky odporúča  

zapracovať do návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta.   

 Ing. Demko navrhol znížiť výdajovú časť rozpočtu mesta o 40 581 €, ktorá je určená na 

financovanie Kompostoviska a Zberného dvora, keďže výstavba týchto objektov by sa mala 

realizovať nie v roku 2018, ale v rokoch 2019 – 2020. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu: 

Znížiť výdajovú časť rozpočtu mesta o 40 581 € (Kompostovisko a Zberný dvor) 

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

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

Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

Návrh bol schválený. 

 

Ing. Demko navrhol zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 6 000 € na výstavbu 

parkoviska na ul. Okružná 449 (spolu 8 parkovacích miest). 

Medzi Ing. Demkom a Ing. Rohaľom, referentom výstavby a ÚP prebehla ostrá diskusia 

ohľadom výstavby parkovacích miest na ul. Okružná.  

 

Primátor dal hlasovať o návrhu: 

Zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 6 000 € na výstavbu parkoviska na ul. Okružná 

449 (spolu 8 parkovacích miest). 

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržala sa: Mgr. Eva Lacová, Neprítomný: Ing. Ondrej 

Drutár 

Návrh bol schválený. 

 

Ing. Demko navrhol zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 15 000 € na revitalizáciu 

medziblokového priestoru ul. Mierová a Komenského. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu. 
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Zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 15 000 € na revitalizáciu medziblokového 

priestoru ul. Mierová a Komenského. 

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

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

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

Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

Návrh bol schválený. 

 

Ing. Demko navrhol zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 15 000 € na rekonštrukciu 

parkoviska na ul. Mierová. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu. 

Zvýšiť rozpočet mesta vo výdajovej časti o 15 000 € na rekonštrukciu parkoviska na   

ul. Mierová. 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

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 zmenu rozpočtu mesta 

Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2018: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 401 324,00 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených 

v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

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

Príjmy vo výške:    4 395 088,35 € 

Výdavky vo výške:    4 376 488,35 € 

           Príjmy:  

Bežný rozpočet      3 355 550,95 € 

Kapitálový rozpočet       537 339,40 € 

Finančné operácie       502 198,00 € 

Rozpočet mesta     4 395 088,35 € 

Výdavky: 
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Bežný rozpočet      3 223 500,95 € 

Kapitálový rozpočet    1 020 879,40 € 

Finančné operácie      132 108,00 € 

Rozpočet mesta    4 376 488,35 € 

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

K bodu č. 10: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na 

II. polrok 2018  

 

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

 

Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2018 

MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  

II. polrok 2018 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

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

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap 

 

MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2018 – 31.12.2018 

v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

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

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

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap 
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K bodu č. 12: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 - 2021  

 

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

 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 - 2021 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 13: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2017 v RO a PO 

 

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

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 

2017 v RO a PO MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole pokladničných 

operácií v Mestskom podniku služieb mesta Strážske 

  

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

 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole 

pokladničných operácií v Mestskom podniku služieb mesta Strážske.  

 

K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole poistenia majetku 

mesta 

 

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

Ing. Demko navrhol vypracovať a predložiť správu o poistení majetku mesta a rozsahu krytia. 

K tejto záležitosti prebehla medzi poslancami diskusia. 

 

MsZ ukladá: 

Predložiť správu o poistení majetku mesta a rozsahu krytia. 

 T: 31.08.2018    Z: MsÚ 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 
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Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole poistenia majetku mesta MsZ zobralo 

na vedomie. 

 

K bodu č. 16: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v meste Strážske – práce 

dokončené, po dokončení a nabehnutí automatického ovládania došlo k prúdovému preťaženiu 

motora čerpadla. Je nutná výmene čerpadla  1 900,70 € s DPH – komisia odporúča financovať  

MsPS z vlastných zdrojov. 

Žiadosť o rozšírenie prevádzky  „Bar kocka“ o miestnosť terasa – Marek Michlovič – komisia 

doporučuje schváliť rozšírenie prevádzky s podmienkou, že počas hudobnej produkcie, bude 

terasa zatvorená, z dôvodu nadmernej hlučnosti. 

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Rozšírenie predmetu nájmu o miestnosť č. 35 o výmere 32 m² v nájomnej zmluve 232/2008 

uzavretej medzi Mestom Strážske a Marekom Michlovičom dňa 1.4. 2008 za cenu  

16,60 Eur/m²/rok. Pôvodná výmera 197 m² sa navýši na 229 m². Ku rozšíreniu sú potrebné 

stavebné úpravy, ktoré nájomca urobí na vlastné náklady podľa projektovej dokumentácie 

odsúhlasenej stavebným úradom.  

 

P. Knap poukázal na to, že strecha požiarnej zbrojnice je v katastrofálnom stave, je potrebné 

ju čím skôr opraviť, hrozí spadnutie.  

Primátor konštatoval, že financovanie opravy strechy tohto objektu už bola schválená 

a oprava bude v najbližšom čase zrealizovaná. 

 

Odkúpenie pozemku registra KN parcela číslo 1699 o výmere 663 m2, druh pozemku záhrada 

na ul. Krivošťanskej, k. ú. Strážske od Ireny Cmarovej, Krivošťanská 363, Strážske (ponuka 

z roku 2013) – komisia doporučuje odkúpiť pozemok za cenu 10 €/m2 a náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

Primátor – keďže táto záležitosť nebola prejednaná na finančnej komisii a komisiách, ktorých 

sa to týka, bude sa o nej rokovať na ďalšom zasadnutí MsZ. 
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Žiadosť o zrušenie predkupného práva ul. Kasárenská – komisia doporučuje pripraviť zmluvy 

o zrušení predkupného práva pre Ján Vajda a manž., Vladislav Šuľ a manž., Anton Kosť 

a manž,, nakoľko bol naplnený pôvodný účel, t. j. výstavba rodinného domu. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zrušenie vecného bremena - predkupného práva (medzi Mestom Strážske a manželmi Ján 

Vajda a manž. Ing. Adela r. Bočáková v Kúpnej zmluve č. 4/1993 sa dohodli, že na pôvodný 

pozemok registra KNC parcela číslo 545/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 598 m2, zapísanú na LV č. 1287 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, 

okres: Michalovce bude zriadené vecné bremeno, ktorého obsahom bolo zriadenie 

predkupného práva k uvedenej parcele v prospech Mesta Strážske za cenu uvedenú v tejto 

kúpnej zmluve. Predkupné právo pre MESTO STRAZSKE bolo zapísané pod č. j. V 54/93- VZ 

60/93 pôvodne  dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemku zapísaný na LV č. 1287 pre 

katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce  

a) pozemok registra KNC parcela číslo 545/8, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 598 m2,  

Nakoľko bol naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy č. 4/1993, t. j. výstavba rodinného domu, 

Mesto Strážske nemá záujem predkupné právo využiť. 

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MsZ schvaľuje: 

Zrušenie vecného bremena - predkupného práva (medzi Mestom Strážske a manželmi Vladislav 

Šuľ a manž. Monika r. Dančišinová v Kúpnej zmluve č. 2/1993 sa dohodli, že na pôvodný 

pozemok registra KNC parcela číslo 545/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 600 m2, zapísanú na LV č. 1280 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, 

okres: Michalovce bude zriadené vecné bremeno, ktorého obsahom bolo zriadenie 

predkupného práva k uvedenej parcele v prospech Mesta Strážske za cenu uvedenú v tejto 

kúpnej zmluve. Predkupné právo pre MESTO STRAZSKE bolo zapísané pod č. j.                 

V 52/93-VZ 49/93 pôvodne  dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom zapísaným 

na LV č. 1280 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce  
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a) pozemok registra KNC parcela číslo 545/9, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 600 m2,  

b) pozemok registra KNC parcela číslo 545/20, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 124 m2 

Nakoľko bol naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy č. 2/1993, t. j. výstavba rodinného domu, 

Mesto Strážske nemá záujem predkupné právo využiť. 

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MsZ schvaľuje: 

Zrušenie vecného bremena - predkupného práva (medzi Mestom Strážske a manželmi Anton 

Kosť a manž. Anna r. Ečéryová v Kúpnej zmluve sa dohodli, že na pôvodný pozemok registra 

KNC parcela číslo 545/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 600 m2, 

zapísanú na LV č. 1283 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce 

bude zriadené vecné bremeno, ktorého obsahom bolo zriadenie predkupného práva k uvedenej 

parcele v prospech Mesta Strážske za cenu uvedenú v tejto kúpnej zmluve. Predkupné právo 

pre MESTO STRAZSKE bolo zapísané pod č. j. V 51/93 pôvodne  dojednaného v prospech 

Mesta Strážske k pozemkom zapísaným na LV č. 1284 pre katastrálne územie: Strážske, obec: 

Strážske, okres: Michalovce  

a) pozemok registra KNC parcela číslo 545/10, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 600 m2  

b) pozemok registra KNC parcela číslo 545/21, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 135 m2 

Nakoľko bol naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy t. j. výstavba rodinného domu, Mesto 

Strážske nemá záujem predkupné právo využiť. 

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

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

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Hrnčiarová Monika    B-1  31.12.2018 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Goroľová Miroslava   B-6  31.12.2018 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

B) Nájomné byty – Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440) 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Erik Dančišin    U-3/A/5 31.12.2018 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Pavol Mikolaj    U-3/B/2 31.12.2018 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MsZ schvaľuje: 

Pridelenie nízkoštandardných nájomných bytov (na základe výmeny bytov) 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Beáta Ridajová   B-6  31.12.2018 
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Hlasovanie: Za: Danka Baánová, PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Stanislav Demko,  

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MENO A PRIEZVISKO  Č. BYTU  DO 

Miroslava Goroľová   A-1  31.12.2018  

 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

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

 

Obchodno podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Žiadosť firmy KOOR Východ s. r. o. o súhlas s umiestnením nových technologických celkov 

na nehnuteľnostiach v majetku mesta – zámer bol prezentovaný poslancom na mestskom 

zastupiteľstve.  

1. V súvislosti s výstavbou novej výmenníkovej stanice pre Chemik 2 požadujú súhlas na 

využitie plochy s výmerou 9,7 m² v budove Aztéky – časť vstupnej chodby. Umiestnila by sa 

tam nová strojovňa, ktorá zabezpečí dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre Chemik 2.  

Stav: znamenalo by to zníženie predmetu nájmu pre Aztéku o 9,7 m² a prenájom týchto 

priestorov pre firmu KOOR Východ s. r. o.  

2. V súvislosti s výstavbou novej výmenníkov stanice pre obytný dom U3 požadujú súhlas na 

využitie trávnatej plochy s výmerou 50 m² – plocha bude spevnená a bude tam uložený 

kontajner s technologickými celkami, ktoré zabezpečia dodávku tepla a teplej úžitkovej vody 

pre objekty U2 a U3.  

Stav: znamenalo by to prenájom pozemku pre firmu KOOR východ s. r. o. 

3. Po vybudovaní vyššie uvedených nových strojovní sa budova OST-4 celková plocha 72 m² 

stane pre firmu KOOR prebytočná a bude vyňatá zo zoznamu prenajatých zariadení 

a odovzdaná Mestu Strážske.  

Komisia súhlasí s návrhmi firmy KOOR, nakoľko to zefektívni výrobu tepla a teplej vody. Čo 

sa týka spôsobu prenájmu, je to na posúdení právnika či ide o nový prenájom a zverejnenie 

zámerov hodných osobitného zreteľa, prípadne doplnenie do zoznamu prenajatého majetku 

s firmou KOOR Východ s. r. o. 
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MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 289/2009 o nájme nehnuteľnosti „Mestská jedáleň“ uzatvorenej dňa 

31.12.2009. 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení. 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

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

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže - informovala Mgr. Lacová 

 

Pripravované akcie mesta: 

29.06.2018 od 14. hod. - Otvorenie leta na kúpalisku v Strážskom (Športový deň pre deti – 

súťaže a atrakcie pre deti a mládež, detská tombola, Zumba párty, DJ Fero. Deti do 15. rokov 

kúpanie zdarma). 

28.08.2018 SNP na Námestí A. Dubčeka v Strážskom o 14.00 hod., o 10. hod. súťaž 

v aranžovaní kvetov. 

07.09.2018  - Ukončenie leta 

  

Komisii bolo predložené vyúčtovanie jarmoku 2018. 

Informácia ohľadom zahraničnej cesty v družobnom meste Nieporet. Okrem delegácie 

navštívili mesto aj žiaci a žiačky ZŠ – volejbalové družstvá a členovia FS Strážčan. Chlapci 

získali na volejbalovom turnaji 1. miesto, dievčatá 4. miesto. FS Strážčan účinkoval 

v kultúrnom programe. 

V najbližšej dobe sa plánuje výstava fotografií na mestskom úrade – pri príležitosti 50. výročia 

udelenia štatútu mesta.  

MUDr. Jurečková, PhD.  navrhla výstavu fotografií  zverejniť aj na web stránku nášho mesta. 

Novú publikáciu o meste si občania môžu zakúpiť v pokladni MsÚ. 
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Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Finančná komisia – informovala PhDr. Bušaničová 

 

Všetky body už boli na dnešnom zasadnutí MsZ prejednané. 

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

  

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Tejgi 

 

Komisia zasadnutie nemala, informoval, že projekt dopravnej štúdie je vypracovaný. 1. etapa 

navrhovaného dopravného značenia je k nahliadnutiu v digitálnej podobe. Zároveň 

poďakoval vedeniu mesta za veľmi dôstojný priebeh akcie - zasadnutie bezpečnostnej rady 

okresu, ktorá sa konala dnes na MsÚ. 

 

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

 

Vzhľadom k tomu, že od 01.01.2018 je účinná novela Zákona o sociálnych službách  

č. 448/2008 Z. z., obec je povinná do 30.06.2018 zosúladiť komunitný plán sociálnych služieb 

s uvedeným zákonom. 

Z tohto dôvodu je predložený Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 

mesta Strážske, v ktorom sa dokument dopĺňa tak, aby bol v súlade s aktuálnou právnou 

legislatívou. Komisia Návrh Dodatku prerokovala a odporúča Návrh Dodatku č. 1 ku 

Komunitnému plánu schváliť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Strážske na obdobie rokov  

2016 – 2022. 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

Športová komisia – informoval p. Meňovčík  
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Komisia zasadnutie nemala. Poďakoval volejbalistom za 1. miesto v súťaži a mestskému 

bežeckému oddielu za reprezentáciu mesta na ME veteránov v Španielsku, kde získali  

3. miesto. 

 

Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Na ul. Zámočníckej sú zanedbané, nepokosené pozemky, MsPS je na požiadavku na kosenie 

pripravený. 

K Domu smútku umiestniť lavičky – ak je niekomu zle a vyjde vonku, nemá si kam sadnúť - 

budú doplnené. 

Ootvorený kanál je zahataný naneseným materiálom, zarastený, na brehu prerastá až do záhrad 

a na súkromné pozemky - nie je majetkom mesta, ťažko je to riešiť. 

Viac sa venovať údržbe mestského parku – už vstup do parku odrádza návštevníkov mesta, aby 

išli ďalej, hlavne po víkende rozhádzané odpadkové koše, sáčky z košov. 

Mgr. Lacová - nepostrehla som aby to bol hrozný pohľad, park je vykosený, slúžia na oddych. 

Ako bude pokračovať výsadba gaštanovej aleje – náhrada starých stromov novými ? 

Dominantou mesta je aleja, kaštieľ a park – bolo by dobré systematicky sa venovať aspoň 

údržbe zelene, ak už na stav kaštieľa nemá mesto dosah. 2 krát do roka sa gaštanová aleja 

ošetruje v skorých ranných hodinách, vysádzajú sa aj iné dreviny. Je problém s občanmi nášho 

mesta, mladé stromčeky (lipky) sú skopnuté na zemi, každé dva dni sú  vytiahnuté nové 

stromčeky už aj na detskom ihrisku. 

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

 

K bodu č. 17, 18:  Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Primátor  informoval, že mesto je majiteľom cenných papierov Prima banky Slovensko Žilina 

v počte 11 ks. Vzhľadom na vysokú výšku poplatku za vedenie účtu v stredisku cenných 

papierov (432 €/rok) a taktiež mesto nemá žiadne dividendy, bol vypracovaný návrh na 

odpredaj cenných papierov. Po prejednaní s právnikmi bude na zasadnutie MsZ  predložený 

ďalší návrh. 

MsZ zobralo na vedomie: 

Návrh na odpredaj majetku mesta Strážske – cenné papiere (akcie). 
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P. Meňovčík poukázal na nedisciplinovanosť a arogantné správanie zamestnancov Chemka pri 

separovaní odpadu v areáli Chemka, je potrebné ich upozorniť a riešiť tento problém.  

P. Šuľak doplnil ďalšie informácie a dôvody, prečo vznikla táto situácia.  

MUDr. Jurečková, PhD. - zverejniť článok ohľadom kruhového objazdu do novín Naše mesto, 

ktorý vyšiel v novinách Michalovčan.  

Vyjadrila vďaku a ocenila, že vedenie mesta realizuje rozlúčku s MŠ na MsÚ, bolo to 

excelentné, veľmi pekná akcia. 

Mgr. Tejgi – znova osloviť majiteľa kaštieľa p. Boroša ohľadom odkúpenia, príp. aký má 

s ním plán. 

Primátor informoval, že p. Boroš už bol oslovený, je ochotný investovať, ale nemá dostatok  

finančných prostriedkov. Je možné to riešiť dotáciou z nórskych fondov, ale musí to byť 

kultúrna pamiatka, na ktorú sú tiež určité náklady. V tomto roku nie je výhodné žiadať 

dotácie z nórskych fondov, pretože výška poskytnutej dotácie je pomerne nízka, počká sa do 

ďalšieho obdobia. Ale budeme s majiteľom kaštieľa rokovať o cene odkúpenia kaštieľa. 

 

PhDr. Bušaničová – na ul.Za záhradami po rekonštrukcii je prepadnutý chodník a prepadnutá  

dlažba, vznikli obrovské diery, opraviť ho. 

Informovala, že bola v rámci Slovenska vymenovaná za hodnotiteľku veľkých projektov, 

dopytovo orientovaných projektov. 

Mgr. Lacová ocenila výstavbu detského ihriska, súhlasí aj s ďalšou realizáciou výstavby 

detských ihrísk medzi blokmi. 

- na detskom ihrisku je pokazený pohyblivý chodník – doska, zranené dieťa, fontánka na 

vodu nefunguje, kovový stĺp pri vstupe na detské ihrisko pri Tescu sa pohybuje, bol na ňom 

prevádzkový poriadok, už tam nie je nič.  

- sprísniť prevádzkový poriadok kúpaliska a kontrolovať jeho dodržiavanie, pretože sa 

rómski spoluobčania kúpu oblečení, sú zabezpečené ležadlá proti krádeži ? 

-Aký je rozsah prenájmu pozemku pri autoservise na ul. Družstevná, lebo ich automobily 

zaberajú veľa miesta a občania nemajú pri nákupoch dostatok parkovacích miest. 

 

PaedDr. Dzurillová – aj minulý rok boli v bazéne oblečení ľudia, kontrolovať dodržiavanie 

prevádzkového poriadku kúpaliska aj ohľadom vstupu detí mladších ako 10 rokov. 

-ZŠ predloží žiadosť na financovanie nového asfaltového koberca pred ZŠ vo výške cca 

30 000 €, požiadavka na zapracovanie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.   
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P. Knap – uplatniť reklamáciu na chodník ul. Vihorlatská 620 – 624. 

-Nesúhlasím s uskutočnením opravy reklamácie chodníka ku cintorínu, do 2 rokov sa to 

zopakuje, je potrebné uplatniť podmienky v zmluve. 

-Areál pre mestským kultúrnym strediskom je zarastený. 

-Dlažba a terasa pred bývalým Brodway clubom je zarastená. 

-Aký je stav so spoločnosťou SSM, či je nejaký investor, či to už niekto kúpil. 

P. Baánová – chodník pri autobusovej zastávke je prepadnutý,  je potrebné riešiť kaštieľ.  

Ing. Demko – ako bola vylepšená web stránka mesta v rubrike otázky a odpovede, pretože na 

minulom zasadnutí MsZ bolo konštatované, že bude vylepšená, žiadne vylepšenie nevidím. 

-je už zriadená nová web stránka mesta, bola už zaplatená, žiadnu zmenu nevidím. 

Ing. Demko kritizoval príspevok v novinách Naše mesto, ktorý napísal Klub dôchodcov 

o svojich súkromných aktivitách a aktivite primátora. Súkromné aktivity verejne činných 

osôb nemajú byť zverejňované v novinách naše mesto. Má redakčná rada vypracované 

kompetencie alebo vypracovaný štatút, podľa ktorého posudzuje vhodnosť príspevkov ? 

PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady informovala, že na začiatku volebného 

obdobia žiadne stanovy pre redakčnú radu vypracované neboli, pretože redakčná rada nie je 

klasická komisia a nebola požiadavka ich vypracovať. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór  konštatoval, že každé periodikum by malo mať svoj štatút, 

redakčná rada by mala mať presne stanovené kompetencie, aby bolo jasné, aké povinnosti má 

zodpovedný redaktor, aké predseda rady a pod. V štatúte by malo byť uvedené, kto ho 

vydáva, v akom náklade, rozsahu a intervale. 

Ing. Demko tvrdil, že jeho príspevok bol odmietnutý a nebol zverejnený v novinách Naše 

mesto, pretože bol vraj kritický. Redaktorka novín by si nemala žiadať súhlas na zverejnenie 

príspevkov od primátora. 

P. Grmolcová, zodpovedná redaktorka novín Naše mesto poukázala na to, že postupuje 

v zmysle tlačového zákona. Zodpovedný redaktor je povinný informovať vydavateľa 

o takýchto druhoch príspevkov. Nikdy sa nestalo, aby nebol príspevok Ing. Demka 

zverejnený v novinách. Redakčná rada nemá vypracovaný štatút, ona nie je predsedníčkou  

redakčnej rady. Ďalej informovala, že článok klubu dôchodcov písala ona, ak je urobený 

dobrý skutok, počin, nie je dôvod ho nezverejniť. Ohľadom údajného nezverejnenia 

príspevku Ing. Demka prebehla medzi p. Grmolcovou a Ing. Demkom ostrá diskusia. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať štatút novín Naše mesto a návrh kompetencií redakčnej rady.  
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T: 31.08.2018     Z: MsÚ 

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

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

Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

Primátor - je potrebné vypracovať návrh VZN o určení názvu ulice za cintorínom 

k záhradkárskej osade Sihoť. Názvoslovná komisia mala zasadnutie k tejto záležitosti, návrh 

VZN už bol pripravený. Ing. Mgr. Kundrátová, referentka výstavby a ÚP na zasadnutí 

komisie  konštatovala, že nie je potrebné vypracovať takýto návrh VZN, takže to bolo 

pozastavené. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať návrh VZN o určení názvu ulice za cintorínom k záhradkárskej oblasti SIHOŤ. 

T: 31.08.2018     Z:MsÚ 

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

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

Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomný: Ing. Ondrej Drutár 

 

 

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

 

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

o 16,25 hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   PhDr. Liduška Bušaničová  Mgr. Eva Lacová 


