Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 27. septembra 2018

Prítomní:

Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,
PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal
Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová

Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak, Jozef Meňovčík
Hlasovanie:
Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,
PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin
Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi

Overovatelia:

PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak
Hlasovanie:
Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,
PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin
Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi

Zapisovateľka:

Jana Balická

-2Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2018
Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018

8. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 4/2018
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za I. polrok 2018
10. Prehľad o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení
k 30.06.2018
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení názvu ulice na území mesta
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Strážske
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Návrh Dodatku č. 5 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Strážske
Návrh Štatútu novín „Naše mesto“
Návrh textu do kroniky mesta za rok 2015
Informácia o predložení Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske
za rok 2017/2018
Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov - EK 292 008
z lotérií a iných podobných hier
Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania zákona o ochrane
osobných údajov na MsÚ
Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly hospodárnosti pri nakladaní
s majetkom mesta v ZŠ
Informácie zo zasadnutí komisií
Interpelácie poslancov

22. Diskusia - Rôzne
23. Záver
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Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,
Mgr. Martin Tejgi
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Informuje primátor:
Úloha z Uznesenia č. 236/2018 zo dňa 19.04.2018:
- predložiť koncepciu modernizácie tepelného hospodárstva mesta Strážske s plánovanými
termínmi realizácie (vecný a časový harmonogram). Úloha splnená, písomný materiál mali
poslanci k dispozícii doma.
Ing. Demko predložil otázky a pripomienky k uvedenému materiálu. Keďže zástupcovia
firmy KOOR Východ, s. r. o. neboli prítomní na dnešnom zasadnutí MsZ, navrhol, aby boli
pozvaní na najbližšie zasadnutie MsZ a vyjadrili sa.
MsZ ukladá:
Pozvať zástupcov firmy KOOR Východ, s r. o. na pracovné rokovanie MsZ v novom funkčnom
období.
T: v texte

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška
Bušaničová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Martin Tejgi
Rámcový návrh opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnej a efektívnej prevádzky sústavy
tepelného hospodárstva KOOR Východ, s. r. o. MsZ zobralo na vedomie.
Z Uznesenia č. 238/2018 zo dňa 28.06.2018 v časti schvaľuje - predlženie termínu úlohy C/8
Uznesenia č. 236/2018 zo dňa 19.04.2018 do 31.07.2018 - úloha bola splnená.
Úlohy z Uznesenia č. 238/2018 zo dňa 28.06.2018:
-Predložiť správu o poistení majetku mesta a rozsahu krytia – úloha splnená, písomný
materiál mali poslanci k dispozícii doma.
P. Baánová, členka obchodno-podnikateľskej komisie informovala, že komisia zobrala správu
na vedomie s tým, že bolo dotazované, akým spôsobom sa uzatvárajú poistné zmluvy. Navrhla
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Ing. Demko – predložený materiál pôsobí chaoticky, je tu veľa poisťovní. Poistenie majetku
mesta by mala realizovať len jedna poisťovňa, ktorá by predkladala najvýhodnejšie ponuky
na poistenie. Je to zložitejší materiál ako na sa na prvý pohľad zdá, je potrebné zaoberať sa
tým a vypracovať aj nové návrhy.
Primátor - pri potrebe poistného je oslovená firma Respect s. r. o., ktorá mestu predkladá
najvýhodnejšie ponuky poistného v danej oblasti na trhu. Je nevyhnutné zaoberať sa
záležitosťou poistenia majetku mesta aj v novom funkčnom období, určiť priority,
prehodnotiť návrhy a primerane ich zapracovať pri tvorbe rozpočtu mesta.
Správu o poistení majetku mesta a rozsahu krytia MsZ zobralo na vedomie.

- Vypracovať štatút novín Naše mesto a návrh kompetencií redakčnej rady je samostatným
bodom programu dnešného zasadnutia MsZ.
- Vypracovať návrh VZN o určení názvu ulice za cintorínom k záhradkárskej oblasti SIHOŤ
je samostatným bodom programu dnešného zasadnutia MsZ.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Na minulom zasadnutí MsZ odznela veľká kritika a obsiahla diskusia ohľadom úpravy povrchu
kúpaliska so záverom, že firma REZA Project, s. r. o. na povrch aplikovala polyuretánový lak,
ktorý je určený na drevo a nie epoxidovú živicovú stierku s jemným kremičitým pieskom, ktorú
odporučil súdny znalec. Primátor si vyžiadal podklady od riaditeľa MsPS, teda vyjadrenie
spoločnosti Stachema Bratislava, a. s. k povrchovej úprave podlahy kúpaliska, ktoré žiadala
realizačná spoločnosť REZA Project s. r. o.
Uvedený písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Na základe obhliadky
a následnému zhodnoteniu stavu podkladu a výberu vhodnosti materiálu bolo odporúčané
spoločnosťou Stachema Bratislava, a. s. použitie polyuretánového laku, ktorý je určený na
vrchné nátery nasiakavých materiálov a kovov, pre zlepšenie odolnosti a vzhľadu ošetrovaného
podkladu. Náter vykazuje výborné mechanické vlastnosti, odoláva UV žiareniu
a poveternostným vplyvom. Pôvodne zamýšľané použitie živice má vysokú mechanickú
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však časom došlo k zažltnutiu povrchu z dôvodu UV nestability materiálu, ktorý by narúšal
vzhľad.
Taktiež bol oslovený znalec v odbore stavebníctva Ing. Ľ. Kovaľ, ktorý mal posúdiť vhodnosť
materiálu na úpravu povrchu kúpaliska odporúčaným spoločnosťou Stachema Bratislava,a. s.
Ing. Ľ. Kovaľ, ktorý bol prítomný na dnešnom zasadnutí MsZ potvrdil, že použitý
polyuretánový lak je mimoriadne vhodný materiál na použitie úpravy povrchu kúpaliska.
Zároveň konštatoval, že kúpalisko v meste Strážske je najvyhľadávanejším v okolí.
PaedDr. Dzurillová poukázala na to, že po aplikovaní náteru je povrch popraskaný, stále
pichľavý a v nátere sa nachádzajú bublinky, ktoré pôsobia ako pľuvance. Ak by bol realizovaný
správny spôsob nanášania laku, nedošlo by k tomu. Už nikdy nebude povrch kúpaliska
uspokojivý, pretože už predtým zvolená technológia a jej realizácia bola nesprávna. Občania
mesta počas letnej sezóny kritizovali vzhľad a drsný povrch kúpaliska.
Ing. Demko tvrdil, že firma nedodržala technologický postup, kvalita vymývaného betónu
nezodpovedala požadovanej kvalite. Na základe odporúčania súdneho znalca na úpravu
povrchu mala byť realizovaná epoxidová živicová stierka a dilatačné špáry mali byť utesnené
vodotesným mrazuvzdorným tmelom. Občania mesta sa sťažovali na nepríjemný pichľavý
povrch na kúpalisku.
P. Šuľak - kúpalisko v meste Strážske je najkrajším kúpaliskom v okrese, o čom svedčí vysoká
návštevnosť ľudí z okolitých obcí a miest.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS tvrdil, že postupovali na základe odporúčania súdneho znalca,
ktorý odporučil nielen epoxidovú živicovú stierku, ale aj inú vhodnú úpravu, t. j.
polyuretánový lak. Dohoda o urovnaní s firmou REZA Project, s. r. o. je ošetrená zárukou, že
vzniknuté nedostatky, t. j. praskliny budú odstránené. Taktiež poukázal na nízku návštevnosť
občanov mesta Strážske cca 10 percent, oveľa viac navštevovali kúpalisko ľudia z ostatných
miest a obcí, ktorí nevyjadrili nespokojnosť.
Medzi poslancami, Ing. Fedorkom a Ing. Ľ. Kovaľom prebehla obsiahla diskusia.

Primátor - zasadnutie MsZ nie je diskusný klub, ani krúžok, má tu byť finále, či už sa
dohodneme alebo nedohodneme a nie divadlo, ktoré nič neprinesie.
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papiere (akcie), ktorý mali poslanci k dispozícii doma. Vzhľadom k tomu, že je záver
funkčného obdobia a je potrebné menovať komisiu z poslancov, navrhol sa touto záležitosťou
zaoberať v novom funkčnom období.
MsZ zobralo na vedomie Návrh na odpredaj majetku mesta Strážske – cenné papiere (akcie).
Pripomienka p. Meňovčíka:
- nedisciplinovanosť a arogantné správanie zamestnancov Chemka pri separovaní odpadu v
areáli Chemka, je potrebné ich upozorniť a riešiť tento problém.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že ohľadom uvedeného problému už bolo s firmou
jednané s tým, že im bol doručený nový harmonogram a dohoda pri vynášaní odpadu pred
svoje budovy.
Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD.
- zverejniť článok ohľadom kruhového objazdu do novín Naše mesto, ktorý vyšiel v
novinách Michalovčan.
Primátor – článok ohľadom tejto záležitosti bude uverejnený spolu s reakciou p. R. Trnku,
predsedu KSK a stanoviskom Slovenskej správy ciest.
Pripomienka Mgr. Tejgiho:
– znova osloviť majiteľa kaštieľa p. Boroša ohľadom odkúpenia, príp. aký má s ním plán.
Primátor - na minulom zasadnutí MsZ už bolo odpovedané, posledný rozhovor som mal dnes
pred zasadnutím MsZ, v ktorom odznelo, že kaštieľ majiteľ zatiaľ nepredáva, v prípade, že sa
rozhodne predať, mesto Strážske bude oslovené ako prvé.
Pripomienky Mgr. Lacovej:
- na detskom ihrisku je pokazený pohyblivý chodník – doska, zranené dieťa.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že objednávka na lanový systém tohto chodníka,
ktorý sa vyrába vo Fínsku, už bola odoslaná, po jeho dodaní ho MsPS opraví.
-aký je rozsah prenájmu pozemku pri autoservise na ul. Družstevná, lebo ich automobily
zaberajú veľa miesta a občania nemajú pri nákupoch dostatok parkovacích miest.
P. Roman, náčelník MsP - parkovacie miesta nezaberajú len automobily autoservisu, ale aj
automobily zamestnancov ďalších prevádzok, ako Milk-Agro, Bar Kocka a DSS Harmónia.
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nikomu nemôžeme zakázať tam parkovať.
Pripomienka p. Knapa:
-Aký je stav so spoločnosťou SSM, či je nejaký investor, či to už niekto kúpil.
Primátor informoval, že objekt kúpil občan z Maďarskej republiky, ale pozemky sú vo
vlastníctve majiteľa z Trebišova, čo by mohol byť problém, že sa tam v súčasnosti nič nedeje.
Pripomienky Ing. Demka:
– 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.
Primátor – nová web stránka mesta už bola spustená, je potrebné ju dopĺňať, vylepšovať,
privítame aj vaše návrhy na jej zlepšenie.
Ing. Demko - je v súlade s právnou legislatívou to, že od podpísania zmluvy s firmou
Progress-systems, s. r. o. a úhradou faktúry, firma za 8 mesiacov nič s web stránkou mesta
neurobila. Zmluva bola podpísaná 13.12.2017, 14.12.2017 bola vystavená faktúra a úhrada
bola do 7 dní po jej vystavení. Dielo bolo realizované až v auguste 2018.
Pred 2 rokmi som navrhoval vylepšiť rubriku otázky a odpovede, nič sa v nej za 2 roky
nevylepšilo, žiadne zmeny som nevidel.
P. Kičinka, správca siete oboznámil s postupom tvorby novej web stránky mesta. Web
stránka sa pripravovala od začiatku roka 2017, objednávka dodávateľovi bola odoslaná dňa
06.03.2017. Pripravovali sa grafické návrhy, štruktúra stránky, databázy. V decembri 2017
bola web stránka odovzdaná dodávateľovi a spustená na subdoméne, kde sa obsahovo plnila.
Ing. Demko – je v súlade so zákonmi v oblasti účtovníctva to, že bola uhradená faktúra za
realizáciu stavebných a maliarskych prác v kryte CO p. Š. Dzurovčinovi bez toho, aby bola
vystavená objednávka a zmluva, nenašiel som to zverejnené na web stránke mesta.
Primátor – je to papierová záležitosť, podstatné je to, že práce boli kvalitne zrealizované.
Zdevastovaný stav, v akom ostala budova CO krytu po ukončení činnosti firmy Gouda
a skutkový stav je zdokumentovaný a je k nahliadnutiu. Tento objekt musí byť prioritou,
v prípade, ak by k niečomu došlo. Okresný úrad vykonáva pravidelné kontroly tohto objektu.
Táto záležitosť sa mohla riešiť skôr, v prípade nejasností sa informovať na príslušnom
referáte, prípadne v kancelárii primátora mesta a nie to dnes prejednávať na zasadnutí MsZ,
ktoré je posledné vo volebnom období.
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zákaziek v roku 2017 a jej súlad s platnou legislatívou – tvorba web portálu strazske.sk
(Progress-systems s. r. o.), stavebné práce na kryte CO, (Dzurovčín Štefan) - objednávka,
realizácia, fakturácia, úhrada faktúr, VOS.
Ing. Marko, hlavný kontrolór taktiež poukázal na to, že touto záležitosťou sa mal
Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP zaoberať skôr, vyžiadať si materiály
a prejednať na komisii.
MsZ ukladá:
Vykonať kontrolu postupu obstarania zákaziek v roku 2017 a jej súlad s platnou legislatívou –
tvorba web portálu strazske.sk (Progress-systems s. r. o.), stavebné práce na kryte CO,
(Dzurovčín Štefan) - objednávka, realizácia, fakturácia, úhrada faktúr, VOS.
T: 30.11.2018

Z: hlavný kontrolór

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Zdržal sa: Mgr. Eva Lacová, Mgr. Martin Tejgi,
Proti: Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap

Pripomienka Ing. Demka:
-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.
Primátor konštatoval, že sa nejedná o jeho súkromnú aktivitu. Klub dôchodcov nebol
jediným, ktorým finančne pomohol, boli to aj iné organizácie, či športové kluby, ktorým
prispel na rozvoj ich činnosti. Nikoho nežiadal, aby písal do novín. Nie je to kritizovania
hodná situácia, môže to urobiť každý, nie je to nič trestné, čím by porušil zákony.
Ing. Demko - myšlienka bola taká, že vo verejných novinách by nemali byť zverejňované
súkromné aktivity verejných činiteľov. Porušil to ten, kto to tam napísal.
Pripomienka Ing. Demka:
- 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.
Primátor – nikdy sa nestalo, aby som nejaký príspevok zakázal uverejniť, resp. nebol
zverejnený. Na príspevok Ing. Demka som chcel reagovať, aby boli obidva príspevky spolu
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elektronicky žiadosť o nezverejnenie svojho článku pre jeho neaktuálnosť, preto už nebol
uverejnený v novinách. Ale ešte aj dnes je jeho článok aktuálny.
P. Grmolcová, zodpovedná redaktorka novín Naše mesto poukázala na to, že článok bol
doručený po uzávierke novín, mal kritický nádych, v prípade, že ona nevie článok posúdiť, je
povinná informovať vydavateľa. Postupovala v zmysle tlačového zákona.
Ing. Demko tvrdil, že svoj príspevok zaslal včas a vzhľadom k tomu, že nebol pre primátora
vyhovujúci, nebol ani zverejnený.
Medzi primátorom a Ing. Demkom prebehla ostrá diskusia.

MsZ zobralo na vedomie Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.

K bodu č. 6: Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia a členka finančnej komisie informovala, že
komisia na základe predloženého materiálu konštatuje, že čerpanie rozpočtu MsPS je
adekvátne k danému obdobiu. Predložený materiál zobrala na vedomie a odporúča na
rokovanie MsZ.
MsZ zobralo na vedomie Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2018.

K bodu č. 7: Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia a členka finančnej komisie informovala, že na
základe predloženej informácie bolo konštatované, že plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2018
je úmerné k danému obdobiu. Prekročené čerpanie je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu
na funkčnej klasifikácií Rozvoj obci na položke Špeciálne služby, kde sú zúčtované výdavky
za vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky zo ŠR a EÚ a výdavky na verejné
obstarávanie tovarov a služieb. Komisia doporučuje zapracovať tieto zdroje do navrhovanej
štvrtej zmeny rozpočtu mesta.
Na otázky a pripomienky Ing. Demka k predloženému materiálu odpovedala Ing. Lecáková.

- 10 Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018 MsZ zobralo na vedomie.

K bodu č. 8: Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením
č. 4/2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Lecáková, vedúca ekonomického
oddelenia poskytla podrobný komentár k navrhovaným zmenám v rozpočte mesta.
V príjmovej časti rozpočtu sa zvyšuje bežný rozpočet, v prevažnej miere sú to zdroje zo ŠR
na financovanie výdavkov škôl a školských zariadení, rodinné prídavky (záškoláctvo),
prekročené plnenie na položke uloženie odpadu Pláne, bežný transfer na obnovu Pamätníka
padlým v 1. svetovej vojne a sponzorské na financovanie kultúrnych podujatí.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje bežný rozpočet, všetky navrhované zmeny rozpočtu
sú priamo prepojené s príjmami na ich krytie, tak zo zdrojov mesta, ako aj zo zdrojov ŠR.
Kapitálové výdavky - oprava strechy požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia budovy Materskej
školy a rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta.
Finančnej komisii bola doručená žiadosť Materskej školy na dofinancovanie stavebných úprav
na budove Materskej školy. Na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2018 už bol pre materskú školu
schválený kapitálový rozpočet, avšak fakturované práce boli vyššie, je potrebné navýšiť
kapitálový rozpočet pre materskú školu. Komisia odporúča zapracovať do 4.zmeny rozpočtu
mesta kapitálový rozpočet pre MŠ vo výške 4 540,00 €. Členom komisie bol predložený návrh
na štvrtú zmenu rozpočtu po zapracovaní požiadaviek Materskej školy.
Primátor informoval, že v predloženom návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta sú zapracované aj
finančné prostriedky, ktoré už boli schválené na realizáciu investičných akcií, t. j. revitalizácia
medziblokového priestoru ul. Komenského a ul. Mierová 630, vybudovanie parkoviska na
ul. Okružná 449.
Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP upozornil, že bez vyjadrení, stanovísk dotknutých
orgánov, príslušnej dokumentácie a verejného obstarávania nie je možné realizovať schválené
investičné akcie. Je to dlhodobý proces, do konca tohto roka sa nestihne ich realizácia.
Primátor – budeme sa snažiť to urýchliť a na základe doručených dokumentov sa začne
realizácia.
Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia, v ktorej Ing. Demko konštatoval, že ešte
15.08.2017 boli doručené uvedené návrhy, už dávno mali byť tieto dokumenty vypracované
a už vtedy sa malo začať konať.
MsZ schvaľuje:
V súlade s ods. 2 písmenom a), b) c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2018
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b) Presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených
v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške:

4 462 115,35 €

Výdavky vo výške

4 462 115,35 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

3 422 577,95 €

Kapitálový rozpočet

537 339,40 €

Finančné operácie

502 198,00 €

Rozpočet mesta

4 462 115,35 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

3 268 850,95 €

Kapitálový rozpočet

1 042 556,40 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

132 108,00 €
4 462 115,35 €

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík,
Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová
K bodu č. 9: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za
I. polrok 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Ing. Demko – aký je stav množstva separovaného odpadu, zvýšilo sa alebo znížilo ?
P. Bočková, referent ŽP konštatovala, že bol zaznamenaný pokles produkcie zmesového
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu od obyvateľov a pokles množstva odpadu
z mechanického spracovania odpadov, t. j. odpad vytriedený z triedených zložiek
komunálneho odpadu na hale triedeného zberu a nárast produkcie objemného odpadu od
obyvateľov.
MUDr. Jurečková, PhD. – je potrebné pravidelne upozorňovať občanov mesta na správne
separovanie odpadu a v pravidelných intervaloch im pripomínať, aké je to dôležité separovať
odpad.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS poukázal na to, že nedokážu ovplyvniť, či zmeniť myslenie
občanov, občania si musia sami uvedomiť dôležitosť separovania odpadu.
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za I. polrok 2018.

K bodu č. 10: Prehľad o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných
zariadení k 30.06.2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
P. Baánová, členka obchodno-podnikateľskej komisie informovala, že komisia zobrala správu
na vedomie. Odporučila vyzvať posledným pokusom o zmier p. Semanca k úhrade dlhu za
garáž.
Ing. Demko – tento materiál je malá ukážka veľkého umenia, je tu všetko, čo tu má byť, všetky
náležitosti, ktoré má mať.
MsZ zobralo na vedomie Prehľad o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných
zariadení k 30.06.2018.
K bodu č. 11: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení názvu ulice na
území mesta Strážske
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
informoval, že týmto VZN mesta sa určuje názov novovzniknutej ulice v meste Strážske. Nová
ulica s názvom Na Sihoti sa začína odbočením zo štátnej cesty I/18 (oproti ulici Sama
Chalupku), pokračuje popri cintoríne a končí pred Záhradkárskou osadou Sihoť.
MsZ schvaľuje:
VZN č. 1/2018 o určení názvu ulice na území mesta Strážske.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová

K bodu č. 12: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že od 15. marca 2018
nadobudla účinnosť novela Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
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do povrchových vôd obsiahnutá v § 36 zákona, v ktorom sa mení odstavec 4 a po zmene ukladá
tomu, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, povinnosť zabezpečovať ich zneškodňovanie
odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy
predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odstavec 4
špecifikuje, kto môže vývoz uskutočniť a čo majú doklady o odvoze obsahovať.
Od marca sa mení aj Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a to tak, že sa určuje vlastníkovi stavby alebo
vlastníkovi pozemku, na ktorom bola povolená žumpa povinnosť pripojiť stavbu alebo
pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane
vysoké náklady do 31. decembra 2021.
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomná: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová

K bodu č. 13: Návrh Dodatku č. 5 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
informoval o zmenách v navrhovanom dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
s tým, že tento návrh je plnením opatrenia z kontroly hlavného kontrolóra z roku 2017.
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 5 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Strážske.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady navrhla, aby sa dnes štatút novín
neschvaľoval, ale aby sa už návrhom štatútu zaoberala redakčná rada v novom volebnom
období.
Ing. Demko navrhol zjednodušiť ho, upresniť a následne predložiť na rokovanie MsZ.
Návrh Štatútu novín Naše mesto MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 15: Návrh textu do kroniky mesta za rok 2015
Návrh textu do kroniky mesta za rok 2015 mali poslanci k dispozícii písomne aj elektronicky
už v materiáloch z minulých zasadnutí MsZ. Primátor informoval, že poslanci mali doma k
dispozícii aj návrh textu do kroniky mesta za rok 2016, ku ktorému je možné posielať zmeny,
návrhy a pripomienky na sekretariát primátora.
MsZ schvaľuje:
Text do kroniky mesta za rok 2015.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová

K bodu č. 16: Informácia o predložení Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
o výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Strážske za rok 2017/2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
PhDr. Jurečková, referent školstva informovala, že správy predložili všetky školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske. Referát školstva MsÚ správy overil
a prekontroloval, či sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 a Metodickým usmernením MŠ
SR č. 10/ 2006-R a odporúča riaditeľom škôl a školských zariadení správy zverejniť v školách
na obvyklom mieste alebo na internetovej stránke školy, najneskôr do 31. decembra 2018.
Správy sú pripravené k nahliadnutiu na referáte školstva Mestského úradu v Strážskom a na
sekretariáte primátora mesta.
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škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske za školský rok
2017/2018 MsZ zobralo na vedomie.

K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových
príjmov - EK 292 008 z lotérií a iných podobných hier
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že uvedenou vykonanou kontrolou boli zistené
nedostatky, t. j. boli nesprávne zatriedené príjmy z odvodov z hazardných hier, čo je v
rozpore s Opatrením MF SR. Taktiež označenie položky 292008 v rozpočtovej klasifikácii
nie je v súlade s vyššie uvedeným Opatrením. Správne triedenie príjmov z odvodov
z hazardných hier je dôležité nielen pre povinnosť danú vyššie uvedeným Opatrením MF SR,
ale aj v kontexte zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Tieto príjmy sú podľa § 37
ods. 15 určené na „zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb“(kultúra, šport,
vzdelávanie, sociálna pomoc...). To znamená, že tieto finančné prostriedky by mali byť
základom pre dotácie do vyššie uvedených oblastí.
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov - EK 292 008
z lotérií a iných podobných hier MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č, 18: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania
zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania zákona o ochrane
osobných údajov na MsÚ MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly hospodárnosti pri
nakladaní s majetkom mesta v ZŠ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. Prijať
opatrenia
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly hospodárnosti pri nakladaní s majetkom
mesta v ZŠ MsZ zobralo na vedomie.
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Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko
Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske – komisia bola informovaná
o predložení dôvodovej správy od zhotoviteľa Stavoconzult spol. s r. o., Michalovce k prácam
naviac na základe rozpočtu vo výške 58 494,80 € - na mestské zastupiteľstvo príde aj zástupca
zhotoviteľa, komisia doporučuje schváliť.
MsZ schvaľuje:
Práce naviac na stavbu Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske, 3. etapa vo
výške 58 494,80 € s DPH.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Z dôvodu sfunkčnenia tejto kanalizácie VVS, a. s. zrealizovala prepojenie kanalizácie z
ul. Agátovej, cez ul. Mierovú na ul. Zámočnícku, kde na základe zmluvy o postúpení práv
a povinností, je potrebné zrealizovať povrchovú úpravu miestnej komunikácii a chodníka,
predpokladaná výška nákladov je 18 600 €. Realizácia a dokončenie vetvy A-6 na ul. Mierovej
od RD č.189 až RD č.198 – 10 RD je v roku 2019 s tým, že povrchová úprava chodníka, časť
prípojok a revízne kanalizačné šachty budú hradené z vlastných finančných prostriedkov.
Vetvu A-7 musí zrealizovať mesto na vlastné náklady predpokladané náklady 15 000 € s DPH,
aj so spätnou povrchovou úpravou chodníka a MK.
Z dôvodu sfunkčnenia kanalizácie ul. Gaštanová, Lipová, Brezová a Agátová bola uzatvorená
zmluva o postúpení práv a povinnosti č.698/122/2018/I/U na časť stavby „Rozšírenie stokovej
siete západnej časti mesta Strážske“ medzi Mestom Strážske a Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. Košice – je potrebné schváliť túto zmluvu ako podklad pre VVS, a. s.
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinnosti č.698/122/2018/I/U na časť stavby
„Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske“ medzi Mestom Strážske
a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice.
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Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Z dôvodu ukončenia stavby VSD, a. s. Košice požaduje uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného
bremena na stavbu: Strážske-V267, úprava VN prípojky pre TS 12 v prospech VSD, a. s.
Košice na základe geometrického plánu č.18.01731/2018 (umiestnenie podzemného el. kábla,
ul. Agátová), vecné bremeno sa schvaľuje za odplatu vo výške 2 382 €.
MsZ schvaľuje:
Zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu: Strážske-V267, úprava VN prípojky pre TS 12
v prospech VSD, a. s. Košice na základe geometrického plánu č.18.01731/2018 (umiestnenie
podzemného el. kábla, ul. Agátová), vecné bremeno sa schvaľuje za odplatu vo výške 2 382 €.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Odberné elektrické zariadenie park bufet – stavba dokončená.
Plynovod ul. Za záhradami – stavba dokončená, je potrebné uzatvoriť zmluvu s SPP distribúcia, a. s. na odovzdaní plynovodu až následne sa môžu zrealizovať plynové prípojky
k jednotlivým rodinným domom.
Oprava strechy bufet park – stavba dokončená, je potrebné sfunkčniť bleskozvod.
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom – vzhľadom na
viackrát opakujúce sa verejné obstarávanie (schválenie projektu na základe zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 27.3.2017), stavba bola začatá po
odovzdaní staveniska dňa 10.09.2018, ukončenie podľa zmluvy o dielo 10 týždňov, zhotoviteľ
Stavoconzult spol. s.r.o., Michalovce.
Doplnenie verejného osvetlenia nad prechodom pre chodcov na ul. Laboreckej – stavenisko
bolo odovzdané zhotoviteľovi, je potrebné vytýčiť inžinierske siete. Komisia doporučuje
vypracovať projektovú dokumentáciu so štyrmi stĺpmi VO od posledného stĺpa VO pri parku
po prechod pre chodcov (cca 20 000 €).
Oprava schodiska pred reštauráciou č.s.510 (bývalý Broadway club) – práce dokončené.
Žiadosť

Rastislava

Truhlika

a manž.

Osloboditeľov

18/11,

Strážske,

ohľadom

majetkoprávneho vysporiadania časti pozemkov registra KNC parcela číslo 1211 (vlastník

- 18 Mesto Strážske) a 1213, 1214, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Pri zameraní pozemkov
geodetom bolo zistené, že hranice pozemkov nie sú v súlade so skutočnými hranicami, na
ktorých sa nachádza oplotenie pozemkov – komisia doporučuje vysporiadať pozemky po
vypracovaná geometrického plánu za cenu na základe vypracovaného znaleckého posudku
(príloha č.2)
Odkúpenie pozemku registra KNC parcela číslo 1699, druh pozemku: záhrady, výmera
663 m2, zapísaná na LV č. 167 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres:
Michalovce od Irena Cmarová, Krivošťanská 363/9, Strážske, za cenu 10,00 €/m2 (ako v
Uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Strážske č.203/2013, bod B/7 zo dňa 28.11.2013),
za účelom oddychovej zóny.
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku registra KNC parcela číslo 1699, druh pozemku: záhrady, výmera 663 m2,
zapísaná na LV č. 167, katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce od
Irena Cmarová, Krivošťanská 363/9, Strážske, za cenu 10,00 €/m2 (ako v Uznesení Mestského
zastupiteľstva Mesta Strážske č.203/2013, bod B/7 zo dňa 28.11.2013), za účelom funkčného
využitia na oddychovú zónu.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Oprava strechy požiarnej zbrojnice – stavba dokončená, pri kontrolnom dni boli zistené práce
naviac, ktoré boli vyčíslené vo výške 2 642,18 € s DPH je potrebné sfunkčniť bleskozvod –
komisia doporučuje schváliť náklady na práce naviac (viď. príloha č.1)

MsZ schvaľuje:
Práce naviac na zákazku Oprava strechy požiarna zbrojnica vo výške 2 642,18 € s DPH.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Primátor informoval ohľadom jednania o pozemkoch, ktoré sú v správe SPF a ktoré by mali
byť delimitačným protokolom odovzdané do vlastníctva mesta. Na tento účel je potrebné
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vysporiadania pozemkov podľa vypracovaných geometrických plánov z majetku SR do
vlastníctva mesta.
MsZ schvaľuje:
Podanie žiadosti na SR - Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho vysporiadania
pozemku registra KNE parcela číslo 1680/2 a ďalších pozemkov podľa vypracovaných
geometrických plánov z majetku SR do vlastníctva mesta.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová

Z minulého zasadnutia komisie nebolo na mestskom zastupiteľstve prerokované Realizácia
zámkovej dlažby cca 5,0 m x 16,0 m na časti miestnej komunikácie na pozemku registra KNC
parcela číslo 1819/1 a 1819/3 na ul. Krivošťanskej pred budovou reštaurácie Baffone family –
komisia doporučuje schváliť s podmienkou, že v nájomnej zmluve bude zakotvené: „v prípade
ukončenia zmluvného vzťahu bude zámková dlažba odovzdaná mestu za 1,0 €“.
MsZ schvaľuje:
Realizáciu zámkovej dlažby cca 5,0 m x 16,0 m na časti miestnej komunikácie na pozemku
registra KNC parcela číslo 1819/1 a 1819/3 na ul. Krivošťanskej pred budovou reštaurácie
Baffone family na základe nájomnej zmluvy s podmienkou, že v prípade ukončenia zmluvného
vzťahu bude zámková dlažba odovzdaná mestu za 1,0 €.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová

Od poslancov Mestského zastupiteľstva (Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej
Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap) návrhy na rok 2019:
- Zhotovovanie videozáznamov z rokovaní MsZ
-Park, oddychová zóna pre všetkých (lavičky, vždy 2 + 2ks oproti sebe, pozdĺž chodníkov
v parku, vybaviť priestor pre deti preliezačkami, hojdačkami, kolotočom, lavičkami a pod.) –
návrh bez finančného krytia
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finančného krytia
-Ul. Krivošťanská – návrh vybudovať asfaltovú prístupovú cestu k rodinným domom (od RD
č.339 až k RD č.342, od RD č.339 až k RD č.340) aj vypracovaním PD – bez finančného krytia
-Ul. Krivošťanská – návrh realizácia ozvučenia od RD č.316 po RD 342 – bez finančného
krytia
Do termínu rokovania o rozpočte mesta na roky 2019-2021 žiadame pripraviť odborný odhad
nákladov na navrhované akcie a spôsob ich finančného krytia. Poslanec na to nie je, aby to
neskončilo ako minulý rok.
Vzhľadom k schválenému rozpočtu na tento rok sa nedá urobiť odborný odhad nákladov, lebo
nie sú na vypracovanie predmetných projektových dokumentácií schválené mestským
zastupiteľstvom finančné prostriedky
Od ZŠ – rekonštrukcia miestnych komunikácií v areáli školy – návrh 30 000 € na 2750 m2
asfaltového povrchu (hrúbka 5 cm). Komisia požaduje predložiť cenovú kalkuláciu na
vyasfaltovanie 2 750 m2 aj s prácami, nie je v návrhu zarátané vyfrézovanie krytu, odvoz sute,
presuny hmôt a iné položky.
Žiadosť od KOOR Východ s.r.o. Košice – bežné udržiavacie práce strechy realizuje nájomca
podľa zmluvy o nájme. Po obhliadke bolo zistené, že v časti budovy, kde sú osadené komínové
telesá nie je budova zastrešená, mesto v zmysle čl. IX, bod 7 nájomnej zmluvy, tieto stavebné
práce musí urobiť na vlastné náklady.
Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP poskytol bližšie informácie k tejto záležitosti.
Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Bytová komisia – informovala p. Baánová
P. Ľudmila Dubovská žiada o výmenu bytu č. 3 na 2. poschodí na ul. Obchodnej. Ako dôvod
uvádza nepriaznivý zdravotný stav, má problémy s výstupom na 2. poschodie a preto žiada
výmenu bytu za byt na prízemí.
Komisia neodporúča výmenu bytu, nakoľko žiadosť nie je v súlade s VZN č. 5/2016
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske. (Žiadateľka
nemá ku dňu podania žiadosti uhradené záväzky voči Mestu a výmena bytu sa môže uskutočniť
len na základe dobrovoľnej dohody nájomcov.) Podľa zaslanej informácie od správcu bytov:
Správca neeviduje voľný nájomný byt ani nedisponuje informáciou o nájomcovi, ktorý by mal
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evidovaný nedoplatok vo výške 1 311,49 €.
P. Leláková Andrea, bytom Lúčka, Giraltovce žiada o 2-izbový nájomný byt.
Komisia vzala žiadosť na vedomie. Žiadosť nespĺňa podmienky v zmysle VZN č. 5/2016
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske, nakoľko
žiadateľka ku dňu podania žiadosti nemá evidovaný trvalý pobyt v meste Strážske viac ako
3 roky.
Informácia o nedoplatkoch – 20 BJ Nižší štandard - ul. Laborecká k 31.08.2018 zobrala
komisia na vedomie.
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala p. Baánová
Marek Tokár, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske žiada o pridelenie garáže na Chemiku.
Dôvod: bývalý sused Miroslav Nadanyi sa vysťahoval z obytného domu Chemik. Po
odovzdaní tejto garáže má záujem o jej pridelenie.
Stav: Mestu zatiaľ táto garáž nebola odovzdaná, nájomca za ňu riadne platí, neevidujeme dlh.
Inú garáž mesto voľnú nemá.
Komisia: V prípade, že bude mestu odovzdaná, pravdepodobne bude vykonaná verejná
obchodná súťaž, tak ako v poslednom prípade prideľovania garáže. Komisiu zaujímal
momentálny pobyt Miroslava Nadanyiho - trvalý pobyt má Miroslav Nadanyi aj naďalej na
ulici Obchodnej.
Ukončenie činnosti VÚB – 24.08.2018 bola mestu doručená výpoveď nájomnej zmluvy
č. 217/2005 z prenájmu priestorov VÚB. Výpovedná doba skončí dňom 30.11.2018. Zároveň
žiadajú mesto o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pre bankomat, ktorý by mali záujem
i naďalej prevádzkovať. Celá záležitosť je v riešení právnika.
Komisia odporúča prevádzkovanie bankomatu VÚB i naďalej, nakoľko je to služba občanom.
Riešiť je potrebné jeho ďalšie umiestnenie, ak by umiestnenie bankomatu zostalo v pôvodných
priestoroch, bude ťarchou pre nového záujemcu-nájomcu. Komisia odporúča jednať s VÚB.
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Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre umiestnenie bankomatu o výmere 3,76 m² na Mestskom úrade pre Všeobecnú úverovú
banku a. s. za cenu 150 €/mesiac/nebytový priestor v termíne od 01.12.2018 do 31.03.2019 so
zdôvodnením: predmetný nebytový priestor je priestorom, v ktorom je v súčasnej dobe
umiestnený bankomat Všeobecnej úverovej banky a. s.. So Všeobecnou úverovou bankou a. s.
bude na žiadosť nájomcu k 30.11.2018 ukončená zmluva o nájme nebytových priestorov
č. 217/2005 zo dňa 29.07.2005 to znamená, že banka ukončí svoju činnosť v meste Strážske.
Bankomat Všeobecnej úverovej banky a. s. by zostal umiestnený aj naďalej na pôvodnom
mieste, z dôvodu poskytovania služieb občanom v meste Strážske do 31.03.2019.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
MsZ ukladá:
Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre umiestnenie bankomatu VÚB.
T: 05.10.2018

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Vyňatie majetku zo zmluvy KOOR Východ, s. r. o.– predložený hnuteľný majetok, ktorý je
pre firmu KOOR Východ, s. r. o. nepotrebný. Firma KOOR prevzala od Domsprávu majetok
kompletný, mala by ho kompletne užívať, prípadne sa o neho starať. Majetok, ktorý je
nefunkčný-opotrebovaný je potrebné po posúdení odborníka vyradiť.
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzavretej dňa
11.09.2017.
Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
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Vyraďovacia komisia – informovala p. Baánová
Komisia nemala žiadne výhrady k návrhu vyradeného majetku MsÚ a MŠ.
Športová komisia – informoval p. Meňovčík
Športový klub Strážske, futbalový oddiel žiada 2. dotáciu vo výške 3 500 € a Oddiel
kulturistiky a silového trojboja v Strážskom žiada 2. dotáciu vo výške 500 €.
Komisia odporúča schváliť dotáciu pre Športový klub Strážske, futbalový oddiel vo výške
3 500 € a pre Oddiel kulturistiky a silového trojboja vo výške 500 €, ak splnia podmienku
vyúčtovania 1. dotácie podľa VZN č. 5/2010. Podmienky boli splnené.
Členovia komisie navrhujú navýšiť rozpočet pre športové kluby, opätovne žiadajú, aby sa
vypracoval systém prerozdeľovania financií pre jednotlivé kluby (napr. podľa toho, či sa klub
zúčastňuje súťaží alebo ide o klub, ktorý sa zameriava iba na záujmovú činnosť).
Ing. Demko – je potrebné doplniť do zápisu na aký účel budú dotácie použité.
Ing. Rohaľ, predseda športového klubu, futbalového oddielu podrobne informoval o tom, na
aký účel bude dotácia použitá.
MsZ schvaľuje:
Dotáciu pre športové kluby na rok 2018:
Športový klub Strážske, futbalový oddiel
Oddiel kulturistiky a silového trojboja

3 500 €
500 €

Hlasovanie: Za: Danka Baánová, Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,
Mgr. Martin Tejgi, Neprítomní: PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová
Zápis z športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
P. Šuľak poukázal na veľký problém s nedisciplinovanosťou občanov mesta, ktorí pravidelne
poškodzujú novovysadené dreviny v zelenom páse popri ceste od starého cintorína ku kostolu, je
potrebné zabezpečiť dosadbu nových.
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a Lipová pri výkopoch postupovala neprofesionálne – vylámané kusy asfaltu a zanechala veľký
neporiadok.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva - informovala MUDr. Jurečková, PhD.
Komisia zasadnutie nemala, MUDr. Jurečková, PhD. sa poďakovala poslancom MsZ, členom
komisie a zamestnancom MsÚ za spoluprácu počas uplynulého štvorročného obdobia.
Zápis z finančnej komisie a komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na
sekretariáte primátora mesta a komisia na ochranu verejného poriadku zasadnutie nemala.
K bodu č. 21,22: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne
P. Meňovčík poďakoval poslancom za spoluprácu počas uplynulého volebného obdobia.
- nemám prehľad, kto býva na Chemiku II, či sú to občania nášho mesta.
Primátor vysvetlil, že občania, ktorí sú nahlásení na matrike, sú občanmi nášho mesta, ak
vlastnia nehnuteľnosť, nie je možné ich neprihlásiť na trvalý pobyt.
Mgr. Tejgi – sú na ul. Za záhradami vysporiadané všetky hlavné inžinierske siete ?
Primátor – áno, celá ul. Za záhradami je už vysporiadaná, je pripojená na plyn, kanál a vodu.
PaedDr. Dzurillová – pri autoservise pri Tescu sú rozhádzané pneumatiky.
Primátor – vieme o tom, MsP pravidelne kontroluje a upozorňuje deti a bude jednať
s majiteľom, aby sme zabránili tomu, čo sa tam deje.
PaedDr. Dzurillová – v Dome smútku je pult pri prednášaní reči veľmi vysoký, nejakým
spôsobom ho znížiť alebo zabezpečiť nejaký podstavec.
P. Knap – chodník pri hlavnej ceste smerom na Humenné od ul. Okružná po ul. Pod hradom
je prepadnutý.
-vrak pri bývalom objekte Brodway.
Ing. Drutár – vyzvať majiteľa kaštieľa, aby opravil aspoň odkvapy a odvodové rúry.
Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP - bol už vykonaný štátny stavebný dohľad, na ktorom boli
uložené opatrenia a termín na odstránenie týchto nedostatkov.
Ing. Drutár – vyvesovať najdôležitejšie oznamy na tabuľu na ul. Krivošťanská.
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Ing. Demko – katastrofálny stav pri autoservise pri detskom ihrisku, deti si z pneumatík urobili
detské ihrisko, majiteľ nemá pozemok na to, aby si tam zriadil skládku pneumatík, mal by mať
súhlas.
- firma, ktorá realizuje zateplenie budovy MsÚ nepoužíva spodnú lištu, na ktorú sa ukladá
polystyrén - vysvetliť, prečo sa nemontuje, či je to správny postup.

Uznesenie a

záver č. 239/2018

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 16,50 hod. ukončil.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Overovatelia:

PaedDr. Jana Dzurillová

Martin Šuľak

