Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 14. decembra 2018

Prítomní:

Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana
Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý,
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

Návrhová komisia: Ing. Stanislav Demko, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Za: Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,
PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav
Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
.
Overovatelia:

Ing. Stanislav Demko, Miroslav Kusý
Za: Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,
PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav
Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

Zapisovateľka:

Jana Balická

-2Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.
Hlasovanie za návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2018 o miestnych daniach
7. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
8. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu nízkouhlíkových
stratégií pre všetky typy území
10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
11. Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9 mesta Strážske,
výmera 37 m², LV 1765
12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove
MsÚ pre bankové subjekty – návrh
13. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na
Mestskom podniku služieb
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy
z jarmokov a trhov
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017
a v 1. polroku 2018
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019
18. Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
19. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2019
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne
22. Záver
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Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek
Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Ing. Drutár navrhol zaradiť pred bod č. 7 - Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým
opatrením č. 5/2018 bod - Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ.
Primátor informoval, že od 01.04.2018 bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení, ktorým
sa mení postup hlasovania o schválení programu zasadnutia MsZ. Na schválenie zmeny
návrhu programu zasadnutia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov, nie len prítomných.
Hlasovanie za návrhu programu so zmenou:
1. Otvorenie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Schválenie programu zasadnutia MsZ
Kontrola plnenia uznesení
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2018 o miestnych daniach
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ
Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018

9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu nízkouhlíkových
stratégií pre všetky typy území
11. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
12. Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9 mesta Strážske,
výmera 37 m², LV 1765
13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove
MsÚ pre bankové subjekty – návrh
14. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na
16.
17.
18.
19.

Mestskom podniku služieb
Správa hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy
z jarmokov a trhov
Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017
a v 1. polroku 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019
Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady

-420. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2019
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver
Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana
Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek
Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Informuje primátor:
Úlohy z Uznesenia č. 239/2018 zo dňa 27.09.2018:
1.Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre umiestnenie bankomatu VÚB s dátumom splnenia 05.10.2018 – úloha bola
splnená. Prenájom nebytového priestoru pre VÚB bol schválený na minulom zasadnutí MsZ.
2. Pozvať zástupcov firmy KOOR Východ, s. r. o. na pracovné rokovanie MsZ v novom
funkčnom období.
Primátor privítal Ing. Staška a Ing. Fecuru, konateľov KOOR Východ s. r. o. Košice.
Rámcový návrh opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnej a efektívnej prevádzky sústavy
tepelného hospodárstva KOOR Východ, s. r. o. bol už prejednaný na zasadnutí MsZ dňa
27.09.2018, kde ho MsZ zobralo na vedomie. Na základe diskusie bola prijatá uvedená úloha.
Ing. Demko - ako sa investície do tepelného hospodárstva prejavia na cene tepla a teplej
vody pre občanov mesta, o koľko percent sa zvýši cena ? Je investícia 600 tis. eur
postačujúca na pokrytie všetkých nákladov na zabezpečenie opatrení, ktoré sú uvedené
v predloženom rámcovom návrhu ? Taktiež požadoval vypracovať a predložiť písomný
materiál, v ktorom bude uvedené, čo je ešte potrebné realizovať v tepelnom hospodárstve
a odhad nákladov na realizáciu.
Ing. Staško, konateľ KOOR Východ s. r. o. Košice informoval, že suma 600 tis. eur nebola
postačujúca na komplexnú rekonštrukciu, ktorá bola plánovaná. V budúcom roku budú ďalšie
investície zvažovať s ohľadom na dopad na cenu tepla. Vzhľadom na vysoký investičný
náklad a nízky objem výroby tepla, vybudovanie technológie čerpajúce obnoviteľné zdroje
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opatrenia.
Vplyv investícii na cenu tepla sa prejaví v roku 2019 a to zvýšením ceny tepla o 6,3 percent.
Keďže cena plynu v minulom roku významne stúpla, následne musela byť aj cena tepla
navýšená. V roku 2019 a 2020 sa predpokladá priaznivý dopad tých opatrení, ktoré boli
realizované v roku 2018. Ich snahou je to, aby bol dopad na obyvateľov nášho mesta čo
najnižší. Ďalej podrobne informoval o zrealizovaných prácach v meste, o zefektívnení
výroby, čím sa predpokladá zníženie variabilnej zložky ceny tepla a tým aj zníženie ceny
tepla. Dnes sa ešte nedá stanoviť cena tepla v roku 2020.
Primátor - vzhľadom k tomu, že sa v roku 2020 predpokladá realizácia rekonštrukcie
námestia,

odporučil by som, aby už v budúcom roku bola zrealizovaná rekonštrukcia

rozvodov, ktoré vedú cez námestie, aby to bolo skoordinované.
Ďalej informoval, že na aprílovom zasadnutí MsZ majú možnosť konatelia spoločnosti
predložiť písomný materiál, ktorý požaduje Ing. Demko, keďže v plánovanom aprílovom
zasadnutí MsZ je súčasťou programu bod -

Informácia o stave tepelného hospodárstva

a pláne opráv – KOOR Východ s. r. o. spolu s bodom - Informácia o hospodárení mesta
Strážske v zastúpení Domspráv s. r. o byty, teplo a iné služby Michalovce za 1-12/2018.
Informáciu KOOR Východ s. r. o. Košice MsZ zobralo na vedomie.
3. Vykonať kontrolu postupu obstarania nasledovných zákaziek v roku 2017 a ich súlad s
platnou legislatívou (objednávka, realizácia, fakturácia, úhrada faktúr, VOS):
a) tvorba web portálu strazske.sk (Progress-systems s. r. o.)
b) stavebné práce na kryte CO, (Dzurovčín Štefan)
Úloha bola splnená, poslanci mali k dispozícii doma písomný materiál - Správu hlavného
kontrolóra z kontroly postupu obstarania zákaziek na vytvorenie web portálu (strazske.sk)
a na stavebné práce na kryte CO.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly postupu obstarania zákaziek
na vytvorenie web portálu (strazske.sk) a na stavebné práce na kryte CO.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
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Pripomienka PaedDr. Dzurillovej a Ing. Demka:
– pri autoservise pri Tescu sú rozhádzané pneumatiky.
– 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.
Primátor – časť pneumatík už bola odstránená, majiteľ by si mal podať žiadosť na
vybudovanie skladu pre uskladnenie pneumatík.
Pripomienka PaedDr. Dzurillovej:
– v Dome smútku je pult pri prednášaní reči veľmi vysoký, nejakým spôsobom ho znížiť
alebo zabezpečiť nejaký podstavec.
Primátor – bolo to splnené, v budúcnosti je potrebné sa tým ešte zaoberať a lepšie to
zabezpečiť.
Pripomienky p. Knapa:
– chodník pri hlavnej ceste smerom na Humenné od ul. Okružná po ul. Pod hradom
je prepadnutý.
Primátor - oprava bude zahrnutá do investičných akcií mesta, bude pripravený projekt
(rozpočet) a na zasadnutí MsZ sa rozhodne, kedy sa bude realizovať.
-vrak pri bývalom objekte Brodway.
P. Roman, náčelník MsP informoval, že majiteľ vraku bol upozornený, do konca roka by mal
byť vrak odstránený.
Pripomienky Ing. Drutára:
– vyvesovať najdôležitejšie oznamy na tabuľu na ul. Krivošťanská.
Primátor - najdôležitejšie oznamy budú vyvesované na tabuľu na ul. Krivošťanská.
- upozorňovať občanov priamo pri čine pri kontajneroch pri nesprávnom separovaní odpadov.
Primátor - je to úloha nás všetkých, nielen poslancov ale aj ostatných prítomných, inak
problém nebude možné v budúcnosti riešiť.
Pripomienka Ing. Demka:
- firma, ktorá realizuje zateplenie budovy MsÚ nepoužíva spodnú lištu, na ktorú sa ukladá
polystyrén - vysvetliť, prečo sa nemontuje, či je to správny postup.
Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP vysvetlil dôvody uvedeného postupu, ktorý bol správny.
MsZ zobralo na vedomie Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v zmysle
Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak je najvyššia sadzba dane zo
stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok
najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr
pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok
ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok
ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu
obdobiu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu sadzby dane §10 ods. 1 Zákona č.
582/2004 Z. z.
- písm. a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu z ročnej sadzby dane 0,12 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,17 €/m2 ,
- písm. b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu z ročnej sadzby dane 0,50 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,75 €/m2 .
§14 ods. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z. byt v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty
a nebytové priestory z ročnej sadzby dane 0,12 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,17 €/m2 .
Taktiež informoval o formálnych zmenách v návrhu VZN, ktoré budú doplnené a opravené.
Ing. Drutár odporučil vplývať na občanov mesta, aby prestali betónovať a asfaltovať okolo
svojich domov obrovské plochy, kde dažďová voda rýchlo odtečie do kanála a nie je z nej
žiadny ďalší úžitok. Za posledných 10 rokov je úbytok zrážok na Zemplíne 20 percent,
zadržiavanie vody v krajine sa stáva veľmi dôležitou prioritou v regióne. Keďže chodníky a
okolie domu nie sú klasifikované ako stavba, cez dane sa to nedá ovplyvniť, či si to občania
všetko vybetónujú.
Primátor – je pripravený projekt ohľadom vodozádržných opatrení, ktorý by mal byť
zrealizovaný. Záležitosťou posudzovania stavieb, či sa jedná o stavbu, sa budeme
podrobnejšie zaoberať na pracovných poradách s referentom výstavby a taktiež to môžeme
prejednať na pracovnej porade poslancov
Ing. Drutár - ako prebiehajú kontroly psov, môže MsP skontrolovať, či má majiteľ
zaevidovaného psa ?
Primátor – je to dlhodobý problém, príslušníci MsP pravidelne kontrolujú a budú ešte
intenzívnejšie kontrolovať majiteľov psov.
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ubytovaných, odvádzajú majitelia ubytovní mestu poplatok za ubytovanie ?
Primátor – kontrola daní sa vykonáva, môže sa vykonávať aj intenzívnejšie, za predpokladu
ďalšieho pracovníka. Všetky dane a poplatok za TKO má zatiaľ iba jeden pracovník, čo je
málo, vzhľadom na rozsah.
Na budúcom zasadnutí MsZ budú rozdelené pracovné obvody poslancov, v ktorých si každý
poslanec môže pravidelne vykonávať kontrolu svojho pracovného obvodu.
Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval, že tento týždeň ukončil kontrolu daňových príjmov
- daň za ubytovanie, správa z tejto kontroly bude predložená na budúcom zasadnutí MsZ.
MsZ sa uznáša:
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o miestnych daniach.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 7: Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ poskytla podrobné informácie o dôvodoch žiadosti na
dofinancovanie rozpočtu MŠ, ktorú predložila. Žiada na tovary a služby 1 500 € a na
koncoročné odmeny pre nepedagogických zamestnancov MŠ 1 500 €.
PaedDr. Dzurillová poukázala na to, že ani ZŠ nevypláca svojim nepedagogickým
zamestnancom odmeny počas celého roka, keďže nemá dostatok finančných prostriedkov.
Následne predložila návrh na navýšenie rozpočtu ZŠ na odmeny pre nepedagogických
zamestnancov školskej jedálne a školskej družiny vo výške 2 750 €.
Mgr. Polák, riaditeľ ZŠ doplnil podrobné informácie o dôvodoch predloženej žiadosti.
Konštatoval, že ich náklady na prevádzku ZŠ počas celého roka boli vysoké a nemajú
dostatok finančných prostriedkov na odmeny pre nepedagogických zamestnancov.
MUDr. Jurečková, PhD. – súhlasím s návrhmi a odporúčam ich schváliť, je to oprávnené, je
vecou mesta, aby to dotovalo.
Ing. Demko – každý nepedagogický zamestnanec by mal dostať odmeny aj v MŠ aj v ZŠ.
Na konci každého roka rieši tento istý problém. Pri príprave rozpočtu mesta na rok 2019 by
mal byť priložený aj finančný plán škôl a školských zariadení, aby sme v budúcnosti tomu
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Primátor konštatoval, že v tejto chvíli nie je problém prideliť školstvu finančné prostriedky
s tým, že mestu ostane menej finančných prostriedkov na investície. Školstvo, ako každý rok,
vždy dostáva viac ako 40 percent, nikdy nie menej. Upozornil, že k tvorbe rozpočtu je
potrebné pristupovať zodpovedne, pokiaľ nie je známe, aká bude výška podielových daní. Na
základe avíza zo ZMOS-u sa v najbližších rokoch blíži kríza, preto musíme byť pri tvorbe
rozpočtu konzervatívni, tvoriť si rezervný fond, aby mesto nemusela brať úver. Odporučil,
aby si riaditelia škôl a školských zariadení dohodli stretnutie, na ktorom by spoločne
vypracovali rozpočet na rok 2019 a predložili ho na zasadnutie MsZ.
Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, aby riaditelia škôl dodržiavali zákon o rozpočtových
pravidlách a takéto záležitosti neriešili na poslednú chvíľu. Subjekt verejnej správy sa nesmie
zaväzovať k takým úhradám, ktoré nemá kryté rozpočtom.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia informovala o spôsoboch presunov položiek
v rozpočte mesta s tým, že sa táto požiadavka dopracuje do navrhovanej V. zmeny rozpočtu
mesta na úkor prekročených príjmov.
MsZ schvaľuje:
navýšenie finančných prostriedkov pre MŠ vo výške 3 000 €, pre ŠKD a ŠJ vo výške 2 750 €.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 8: Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o dôvodoch
vypracovania návrhu V. zmeny rozpočtu mesta a o presunoch medzi rozpočtovými
položkami rozpočtu. 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, sponzorské
na financovanie kultúrnych podujatí. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje bežný
rozpočet, všetky navrhované zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú
priamo prepojené s príjmami na ich krytie, tak zo zdrojov mesta, ako aj zo zdrojov ŠR.
Taktiež podrobne informovala ohľadom zapracovania požiadaviek MŠ a ZŠ, ktoré boli
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vyrovnaný.
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 V. zmenu rozpočtu mesta
rozpočtovým opatrením č. 5/2018
a/ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 128 692,00 €
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:

4 596 557,35 €

Výdavky vo výške

4 596 557,35 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

3 551 269,95 €

Kapitálový rozpočet

537 339,40 €

Finančné operácie

502 198,00 €

Rozpočet mesta

4 596 557,35 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

3 397 542,95 €

Kapitálový rozpočet

1 061 153,40 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

132 108,00 €
4 596 557,35 €

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 9: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
informoval, že predložená výzva už bola prejednaná na pracovnej porade poslancov, na ktorej
bola prítomná aj Ing. Ciganová Čarná, konateľka Konzultačno poradenskej agentúry Košice.
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projektu, nie je možné na dnešnom zasadnutí MsZ predloženú výzvu schváliť.
MsZ zobralo na vedomie Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so
zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí).
K bodu č. 10: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
podrobne informoval o predloženej výzve.
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci
výzvy: Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39
-

Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta STRÁŽSKE

-

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 15 500,00- € predstavuje čiastku
775,00,- €.

-

Prípadné neoprávnené výdavky projektu

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 11: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI
pre teba“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o predloženej výzve.
Zámerom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného
života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta
(prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Územie s wifi
pokrytím sa predpokladá na týchto miestach: námestie, priestor pri budove domu kultúry,
detské ihrisko, príp. časť Krivošťany. Ďalšie iné návrhy wifi pokrytia je možné predložiť
Ing. Harmanovej, referentke pre projekty a granty.
Ing. Demko požadoval podrobnejšie informácie o pokrytí WIFI siete v časti Krivošťany.
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informácie.
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Budovanie
bezplatných WiFi sietí v meste Strážske“ na SO OPII:
-

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15.000,- EUR,

-

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu 5% z celkových
oprávnených výdavkov: 750,- EUR,

-

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta,

-

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPII-2018/7/1-DOP.

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
K bodu č. 12: Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9
mesta Strážske, výmera 37 m², LV 1765
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o predloženej
žiadosti, v ktorej SUDOP Košice a. s. (ŽSR) žiada mesto o stanovisko k odpredaju
dotknutého pozemku a o zaslanie podmienok, za ktorých je možné zrealizovať prevod
pozemku v prospech investora stavby ŽSR. Predmetný pozemok je z časti chodník a z časti
zasahuje do železničného priecestia. Stavba pod názvom „Elektrifikácia trate Bánovce nad
Ondavou – Humenné“ je rozsiahlou líniovou stavbou vo verejnom záujme, ktorej cieľom je
elektrifikácia železničnej trate v dĺžke cca 33,5 km.
Po konzultácii s právnikmi mesta bolo vypracované stanovisko k zámeru na odpredaj
pozemku
p. č. 1705/9 z dôvodu osobitného zreteľa za cenu znaleckého posudku s tým, že kupujúci
zriadi vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka spočívajúce v práve voľného
prechodu po chodníku na parcele č. 1705/9 pre všetky fyzické osoby bez obmedzenia a
v povinnosti kupujúceho znášať primerané náklady na jeho zachovanie a údržbu.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: predmetný pozemok je pozemkom zasahujúcim do
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55,302 úprava komunikácie.
Mgr. Voľanská, referent pre správu majetku a podnikanie informovala, že SUDOP Košice
a. s. (ŽSR) nesúhlasí so stanoviskom mesta zriadiť vecné bremeno.
Primátor odporučil ešte raz túto záležitosť prejednať s právnikmi mesta a pokračovať
v rokovaniach so SUDOP Košice a. s. (ŽSR).
Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o stanovisko k odpredaju pozemku p. č. 1705/9
s odporúčaním pokračovať v rokovaniach so SUDOP Košice a. s. (ŽSR) MsZ zobralo na
vedomie.
K bodu č. 13: Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v budove MsÚ pre bankové subjekty – návrh
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že najskôr bude
vyhlásené 1. kolo obchodnej verejnej súťaže, ktoré je určené len pre bankové subjekty.
V prípade, že 1. kolo nebude úspešné, budú pripravené nové podmienky a vyhlási sa 2. kolo
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ.
MsZ schvaľuje:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v administratívnej
budove MsÚ pre bankové subjekty, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí
A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236, vedenej
okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. Podmienky OVS sú prílohou uznesenia.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
MsZ ukladá:
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v administratívnej
budove MsÚ pre bankové subjekty.
T: 15.01.2019

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
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Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 14: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor poukázal na to, že pre MsPS
vyplýva zo zákona povinnosť predložiť k 30.09.2018 uvedený materiál.
Ing. Demko – je to nedokončený materiál, v položke poklesu tržieb chýba vysvetlenie cca
100 tis eur, čo je so zostatkom, prečo to nie je uvedené a nie je vysvetlené, malo to byť už
dnes tu uvedené.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – p. Kováčová, spracovateľka tohto materiálu vysvetlí na
ďalšom zasadnutí MsZ, keďže dnes nie je prítomná.
MsZ ukladá:
doplniť položku pokles výnosov v hlavnej činnosti vo výške 148 579,86 € na jednotlivé
položky do materiálu MsPS – Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske
k 30.09.2018
T: 31.12.2018

Z: riaditeľ MsPS

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske
k 30.09.2018.
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie
hrobových miest na Mestskom podniku služieb
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
informoval, že kontrolou bol zistený nedostatok a zároveň boli prijaté opatrenia na
odstránenie zisteného nedostatku v čo najkratšom čase.
Správu hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na
Mestskom podniku služieb MsZ zobralo na vedomie.
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EK 212002 Príjmy z jarmokov a trhov
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Správu hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy
z jarmokov a trhov MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol
vykonaných v rok 2017 a v 1. polroku 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že kontrolou bolo
zistené, že nie je splnené opatrenie stanoviť predpis nájomného na U-3 v súlade s výškou
splátok pre ŠFRB. V správe o plnení opatrení je uvedené, že „opatrenie sa priebežne plní,
predpis nájomného bol schválený MsZ“. Z toho vyplýva, že úprava nájomného za celý
bytový dom U-3 tak, aby korešpondovala s výškou splátok pre ŠFRB, je v kompetencii MsZ.
Návrh však musí pripraviť MsÚ a predložiť ho na schválenie MsZ.
Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017 a v
1. polroku 2018 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 18: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
1. polrok
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
MsZ poveruje:
Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2019 –
30.06.2019 v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
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Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap

K bodu č. 19: Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
Primátor poukázal na to, že predsedovia komisií by mali postupovať v zmysle vnútorného
predpisu Komisie Mestského zastupiteľstva, podľa ktorého MsZ v Strážskom podľa § 15
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriaďuje stále komisie ako svoje poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
Predsedovia jednotlivých komisií predložili návrhy na zloženie členov komisií a ich
zapisovateľov.
Komisia výstavby, územného plánu a správy infraštruktúry – informoval Ing. Demko
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
a ) Komisie výstavby, územného plánu a správy infraštruktúry
Zapisovateľ: Ing. Ján Rohaľ
Člen: Jozef Matuch
Člen: Peter Malík
Člen: Karel Bermann
Člen: Vladimír Šandor
Člen: Jozef Vargovič
Člen: Ing. Viliam Olbricht
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Komisia ochrany a tvorby životného prostredia – informoval p. Šuľak
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
b ) Komisia ochrany a tvorby životného prostredia
Zapisovateľ: Marta Bočková
Člen: Ing. Eva Búciová
Člen: Ing. Ladislav Dunaj
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Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Mgr. Jana Konečná
Člen: Ing. Ladislav Búci
Člen: Mgr. Svetlana Murínová
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil, na to, že by sa nemalo stať, že člen komisie nemá
trvalý pobyt v meste Strážske. Ak sa tak stane, tak by mal byť odborníkom na danú oblasť.
Poukázal na vnútorný predpis Komisie MsZ, ktorý určuje, že komisie sú zložené
z poslancov MsZ v Strážskom, pracovníkov MsÚ, obyvateľov mesta a prizvaných
odborníkov danej oblasti.
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
c ) Finančná komisia
Zapisovateľ: Ing. Mária Lecáková
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Mgr. Michal Polák
Člen: Martin Zeleňák
Člen: Marek Michlovič
Člen: Jana Lipovská
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Michal Knap
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnosti – informoval Ing. Demko
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
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Zapisovatelia: Mgr. Zuzana Voľanská, Bc. Andrea Hudáková
Člen: Ing. Peter Mulík
Člen: Mgr. Ingrid Mišková
Člen: Silvia Magurová
Člen: Bc. Martin Kováč
Člen: Ing. Martin Hajdučko
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD.
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
e ) Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva
Zapisovateľ: Bc. Andrea Hudáková
Člen: PhDr. Alena Jurečková
Člen: Slávka Kováčová
Člen: Margita Bočková
Člen: Vratislav Lipovský
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
f ) Komisia kultúry, školstva a mládeže
Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: Mgr. Iveta Hudáková
Člen: Mgr. Eva Lacová
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Miroslav Kusý
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Člen: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
Člen: Johana Románová
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Športová komisia – informoval p. Michlovič
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
g ) Športová komisia
Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: MUDr. Marián Maškulík
Člen: Jaroslav Zambory
Člen: Pavol Meňovčík
Člen: Jana Balická
Člen: Alena Kravecová
Člen: Štefan Roman
Člen: Ing. Milan Varšo
Člen: Radoslav Pehanič
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Ochrany verejného poriadku – informoval p. Kusý
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
h ) Ochrany verejného poriadku
Zapisovateľ: Štefan Roman
Člen: Mgr. Ľuboš Marek
Člen: MVDr. Ladislav Búci
Člen: Mgr. Martin Tejgi
Člen: Marek Barláš
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Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
i ) Vyraďovacia komisia
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Člen: Vratislav Lipovský
Člen: Martin Šuľak
Člen: Adriana Soltészová
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová s tým, že nesúhlasí s návrhom strany Sme
rodina – Boris Kollár, ktorá navrhla za člena Slávka Romana.
MsZ volí:
zapisovateľa a členov :
k ) Redakčná rada
Člen: Marek Michlovič
Člen: Gabriela Grmolcová
Člen: Mgr. Vladislava Babjáková
Člen: Mgr. Beáta Danková
Člen: Mgr. Viera Marková
Člen: Peter Kičinka
Člen: Danka Baánová
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
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Marek Michlovič, Martin Šuľak, Proti: Vladimír Šandor, Neprítomný: Michal Knap
K bodu č. 20: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského
zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Predpokladané

termíny

zasadnutí

a plánovaný

program

Mestského

zastupiteľstva

v Strážskom na 1. polrok 2019 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 21, 22: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne
Primátor informoval, že dňom 31.12.2018 končia nájomné zmluvy nájomníkov na
ul. Obchodnej 440 a na ul. Laboreckej. Je potrebné schváliť predĺženie nájomných zmlúv.
U nájomníkov, ktorí nemajú uhradené dlhy odporučil schváliť do 30.04.2019 a tým, ktorí
nemajú žiadny nedoplatok, schváliť do 31.12.2019, aj v prípade p. Mikolajovej, ktorá už svoj
dlh uhradila.
P. Dubovský vyhlásil osobný bankrot, po rokovaní s právnikmi je odporúčané, aby bolo
prijaté uznesenie o neschválení opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu.
MsZ schvaľuje:
a) opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Nájomné byty - Obytný dom U-3
(ul.

Obchodná 440):
PRIEZVISKO A MENO
Rusová Anna
Miško Marcel
Semancová Angela
Dančišin Erik
Sabolová Jarmila
Semancová Jana
Diliková Lenka
Mikolaj Pavol
Benkoová Ľubica
Pilniková Anna
Kosť Peter
Križanová Lucia
Makara Milan
Mazúrová Anna
Skoupilová Ingrid
Turok-Meceňová Jana
Pavolková Mária
Smaržiková Silvia

ČÍSLO BYTU
U-3/A/1
U-3/A/2
U-3/A/4
U-3/A/5
U-3/A/6
U-3/A/7
U-3/B/1
U-3/B/2
U-3/B/3
U-3/B/4
U-3/B/5
U-3/B/6
U-3/C/1
U-3/C/2
U-3/C/3
U-3/C/4
U-3/C/5
U-3/C/6

NA OBDOBIE DO
31.12.2020
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
31.12.2020
30.04.2019
31.12.2020
31.12.2019
30.04.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
31.12.2020
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MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
a) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27):

PRIEZVISKO A MENO

Goroľová Miroslava
Dudičová Gabriela
Tokár Gabriel a Tokárová Iveta
Adamová Margita a Adam František
Dudičová Renáta a Dudič Stanislav
Žilková Lucia
Goroľ Karol a Goroľová Silvia
Adam Emil
Šmaťo Ján a Šmaťová Eva
Janičo Roman a Janičová Ingrid
Hrnčiarová Monika
Kapura Ján a Kapurová Ľudmila
Tolvajová Albína
Tolvajová Gabriela
Ridajová Silvia
Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav
Balogová Žaneta
Ridajová Iveta a Ridaj Gejza
Šmaťová Anna
Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav

ČÍSLO
BYTU

NA OBDOBIE DO

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10

30.04.2019
30.04.2019
31.12.2019
31.12.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
31.12.2019
31.12.2019
30.04.2019
30.04.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
MsZ neschvaľuje:
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: Nájomný byt - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná
440) Dubovský Milan byt A/3.
Hlasovanie: Za : Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,
MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap
P. Šuľak - za svoj zodpovedný prístup k práci počas celého roka a vzhľadom k tomu, že
hlavný kontrolór nemal počas celého roka žiadnu odmenu, navrhujem pre Ing. Marka,
hlavného kontrolóra odmenu vo výške 1 000 €, čo je na úrovni 5 percent zo súčtu mesačných
platov za rok 2018 a zákon o obecnom zriadení umožňuje odmenu až do výšky 30 %.
Ing. Demko – zo zákona o obecnom zriadení je povinnosťou hlavného kontrolóra robiť to, čo
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Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého
schvaľujú odmenu hlavnému kontrolórovi poslanci MsZ a nie primátor. Práca hlavného
kontrolóra nie je len o jeho činnosti na zastupiteľstve. Navrhovaná odmena v prepočte na
mesiac je na úrovni 80 eur.
Primátor vyzdvihol spoluprácu hlavného kontrolóra nielen na zasadnutiach MsZ, ale aj na
pracovných poradách, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje, aj keď to nie je jeho povinnosť a
je na nich nápomocný.
MsZ schvaľuje:
odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 1000 €
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, Vladimír Šandor, Neprítomný: Michal Knap
Mgr. Marek vyzdvihol prácu PhDr. Sabadošovej, referentky kultúry za prípravu vianočného
galaprogramu, ktorý bol nádherný a zároveň poďakoval účinkujúcim MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ.
PaedDr. Dzurillová – nesvieti osvetlenie od ul. Osloboditeľov smerom k ul. Komenského až
ku gréckokatolíckemu kostolu.
Uznesenie a

záver č. 241/2018

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 15,35 hod. ukončil. Zaželal všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných
sviatkov, šťastný Nový rok a zároveň všetkých pozval na oslavy Silvestra na námestie.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Stanislav Demko

Miroslav Kusý

