
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 24. januára 2019 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana 

Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav 

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek 

Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

   

Návrhová komisia: Ing. Ondrej Drutár, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík  

Hlasovanie: 

 Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, 

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

  

 

  

Overovatelia:  Ing. Ondrej Drutár, Mgr. Ľuboš Marek 

Hlasovanie: 

 Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, 

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

 

  

 

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

 

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

ktorý privítal poslancov 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.    Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  

       a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019        

7.    Návrh príspevku pre MsPS mesta Strážske na rok 2019 

8.    Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2021 

9.    Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018 

10.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019 

11.  Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020 

12.  Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2016 

13.  Správa o činnosti MsP za rok 2018 

14.  Návrh pracovných obvodov poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022 

15.  Informácia o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce 

16.  Správa hlavného kontrolóra z kontroly daňových príjmov – EK 133 006 Daň za  

       ubytovanie                

17.  Informácie zo zasadnutí komisií 

18.  Interpelácie poslancov 

19.  Diskusia – Rôzne 

20.  Záver                                                 

 

Hlasovanie za schválenie programu: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár,  

PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomná: MUDr. Dana 

Jurečková, PhD.  

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor: 

Úlohy z Uznesenia č. 241/2018 zo dňa 14.12.2018: 
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- Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v administratívnej 

budove MsÚ pre bankové subjekty – úloha splnená, súťaž bola vyhlásená. 

 

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

 

Ing. Demko sa kriticky a pohoršene vyjadril k obsahu uvedeného materiálu, kritizoval 

spôsob, akým bol materiál vypracovaný. Požiadal hlavného kontrolóra o vyjadrenie, či 

plnenie úlohy z uznesenia by malo byť v takejto forme predložené na zasadnutie MsZ. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že úloha z uznesenia bola splnená a je v právomoci 

spracovateľa, akým štýlom alebo spôsobom bola vypracovaná.  

 

Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018 – doplnenie 

informácií MsZ zobralo na vedomie. 

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  

 

Pripomienka PaedDr. Dzurillovej: 

 – nesvieti osvetlenie od ul. Osloboditeľov smerom k ul. Komenského až ku gréckokatolíckemu 

kostolu. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že porucha už bola odstránená. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019        

 

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

konštatoval, že k návrhu VZN neboli v zákonnej lehote doručené žiadne pripomienky a návrh 

VZN bol podrobne prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 

PhDr. Jurečková, referent školstva podrobne informovala o návrhu VZN s tým, že pri tvorbe 

VZN sa vychádzalo z reálnej potreby škôl a školských zariadení, ako aj z možnosti 
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financovania zo strany mesta. Aby boli zachované a zohľadnené potreby v školách a školských 

zariadeniach, muselo dôjsť k úprave návrhu rozpočtu na rok 2019 v jednotlivých školách 

a školských zariadeniach. Prihliadalo sa na povinné zachovanie miezd a odvodov, ktoré vo 

všetkých školách a zariadeniach predstavujú najväčšiu položku rozpočtu. Ďalším dôležitým 

faktom boli pri tvorbe rozpočtu  požiadavky na tovary a služby. Zo strany škôl a školských 

zariadení došlo k značnému navýšeniu položky tovary a služby. Školy a školské zariadenia 

disponujú okrem dotácie od mesta aj vlastnými zdrojmi a štátnymi zdrojmi, ktoré im mesto 

všetky posiela na ich účet. Jedná sa o školné,  príspevok pre päťročné deti, vzdelávacie poukazy 

a príspevky od obcí pre CVČ. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - komisia návrh VZN odporúča schváliť a zároveň 

odporúča pripraviť návrh na navýšenie príspevku od zákonných zástupcov detí a žiakov na 

všetkých školách a školských zariadeniach a v nadväznosti na to novelizovať VZN č. 5/2011 

o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov. 

PaedDr. Dzurillová – podľa akého kľúča bola vypočítaná výška dotácie pre CVČ a školskú 

jedáleň, pretože podľa nariadenia vlády je odporúčaná iná suma, ako je uvedená v materiáli. 

Dotácia pre školskú jedáleň je krátená a pre CVČ je navýšená. 

PhDr. Jurečková, referent školstva podrobne vysvetlila, že na základe dohody s riaditeľom ZŠ 

boli tieto sumy takto upravené. 

Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ vo svojom obsiahlom vystúpení okrem iného uviedla spôsob 

výpočtu výšky dotácie pre CVČ, ktorá závisí od koeficientov nastavených podľa štátu. Ak chce 

CVČ svoju činnosť naďalej kvalitne vykonávať a rozvíjať potrebuje dostatok finančných 

prostriedkov. Zároveň poukázala na úspechy a reprezentovanie mesta nielen doma, ale aj  

v zahraničí. Finančné prostriedky musela získavať aj z iných zdrojov. Taktiež porovnala výšky 

príspevkov v iných mestách s naším mestom. Vyjadrila nespokojnosť s tým, že sa neustále  

kritizuje a negatívne hodnotí práca CVČ namiesto toho, aby sa ocenili výsledky ich činnosti . 

 

PhDr. Jurečková, referent školstva kriticky reagovala na vystúpenie Mgr. Kordeľovej, 

riaditeľky CVČ s tým, že pre CVČ neboli nikdy krátené dotácie a vždy dostala toľko, koľko 

požadovala. 

Primátor poukázal na to, že podľa Nariadenia vlády č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve je uvádzaná aj položka – Správa školských objektov, ktorá 

by mala byť pre prípad vzniku nevyhnutných výdajov. Zatiaľ čo v roku 2018 sme v tejto 

položke mali sumu 25 484 €, v roku 2019 je to už 0 €, pretože sa už celá suma rozdelila školám 

a školským zariadeniam. To značí, že mesto pri tvorbe rozpočtu ide do rizika. Mesto má záujem 



- 5 - 

všetky školy a školské zariadenia zachovať. Myslí si, že sa nikdy nepodarí ideálne pripraviť 

rozdelenie dotácií pre školy a školské zariadenia.   

MUDr. Jurečková, PhD. informovala o tom, že sa jej podarilo získať grant pre ZUŠ vo výške 

1 000 eur na nákup výpočtovej techniky, za ktorý jej primátor poďakoval. 

 

MsZ schvaľuje: 

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019. 

Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Zdržala sa: PaedDr. Jana Dzurillová  

 

MsZ ukladá:  

Novelizovať VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov 

T: 15.03. 2019   Z: MsÚ 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 7: Návrh príspevku pre MsPS mesta Strážske na rok 2019 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor v úvode informoval, že návrhom 

príspevku pre MsPS na rok 2019 sa poslanci zaoberali už na pracovnej porade za prítomnosti 

ekonómky MsPS. 

P. Kováčová, ekonómka MsPS podrobne informovala o položkách v predloženom návrhu 

príspevku pre MsPS na rok 2019. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že komisia odporúča návrh príspevku pre 

MsPS na rok 2019 schváliť. 

Ing. Demko – chýba textová časť, dôvodová správa, bez dôvodovej správy by nemal byť takýto 

dôležitý materiál predložený na zasadnutie MsZ. V minulosti bolo prijaté uznesenie  

predkladať ku každému významnému materiálu dôvodovú správu. 

Primátor upozornil, že do budúcnosti je nutné to dodržiavať, ale aj bez textovej časti je možné 

vyčítať všetko, je potrebné.  
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MsZ schvaľuje: 

Príspevok pre MsPS mesta Strážske na rok 2019 vo výške 569 797,00 € 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 8: Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2021 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k návrhu rozpočtu 

neboli v zákonnej lehote doručené žiadne pripomienky. Na pracovnej porade poslancov bol už 

návrh rozpočtu mesta prerokovaný. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia poskytla podrobný komentár k uvedenému 

materiálu. V návrhoch rozpočtu pre jednotlivé roky  sa uvažuje s výdavkami na zabezpečenie 

všetkých základných činnosti mesta. Na zabezpečenie týchto činnosti budú slúžiť  navrhované  

príjmové plánované zdroje  pre jednotlivé roky. Návrh rozpočtu v roku 2019 odzrkadľuje 

základné potreby mesta v oblasti prevádzkových nákladov, na zabezpečenie plynulého chodu 

všetkých prevádzok mesta za účelom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb pre občanov. 

Návrh rozpočtu pre  rok 2019 až na niektoré menšie odchýlky je na úrovni roku 2018 tak 

v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2019 a viacročného 

rozpočtu na roky 2019 – 2021 – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so 

zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Taktiež 

zohľadňuje aj ustanovenia zákona  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady, zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení a ostatné súvisiace právne normy a nariadenia. Predložený návrh rozpočtu je 

zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet je prebytkový a neobsahuje významné rizikové 

faktory. Pripomienky a upozornenia uvedené v predošlých kapitolách majú fakultatívny 

charakter. Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom obvyklým. Na základe uvedených 

skutočností môže byť návrh rozpočtu na rok 2019 predložený na schvaľovací proces na 

zasadnutí MsZ. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 odporúča zobrať na vedomie. 
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Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - komisia odporúča návrh rozpočtu mesta Strážske na 

roky 2019 – 2021 schváliť. Taktiež komisia na základe zistených skutočností odporúča sa vrátiť 

k rozpočtu školskej jedálne pri ZŠ vzhľadom na predpokladané navýšenie výdavkov 

v súvislosti so stravovaním od 01.09.2019. 

Ing. Demko vyjadril pochvalu Ing. Lecákovej, vedúcej ekonomického oddelenia za 

vypracovanie komentára k návrhu rozpočtu, malo by to byť vzorom,  ako to má vyzerať pri 

takýchto dôležitých dokumentoch. 

Na ďalšie pripomienky Ing. Demka ohľadom položiek rozpočtu odpovedala Ing. Lecáková, 

vedúca ekonomického oddelenia.  

 

MsZ zobralo na vedomie: 

Rozpočet Mesta Strážske na roky 2020 až 2021  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2019 a viacročného 

rozpočtu na roky 2019 – 2021 

 

MsZ schvaľuje: 

Rozpočet Mesta Strážske na rok 2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu 

vo výške: 5 197 198,00 € 

Bežný rozpočet:     

Príjmová časť rozpočtu                               3 685 097,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                     3 490 639,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu                               194 458,00 €  

Kapitálový rozpočet:   

Príjmová časť rozpočtu                               1 381 288,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                           1 601 901,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu                       220 613,00 €  

Finančné operácie:   

Príjmová časť rozpočtu                                   130 813,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                              104 658,00 € 

Prebytok finančné operácie                          26 155,00 € 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 
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K bodu č. 9: Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 10: Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019 

 

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

 

MsZ schvaľuje: 

Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 11: Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020 

 

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

P. Bočková, spracovateľka materiálu podrobne informovala o predloženom návrhu. Program 

odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 - 2020  je vypracovaný v súlade so 

zákonom o odpadoch a v zmysle Vyhlášky Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje 

záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020. Mesto 

bolo povinné vypracovaný Program predložiť do štyroch mesiacov od vydania Programu kraja 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s 

ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu kraja. Táto povinnosť bola 

splnená dňa 19.11.2018. OU Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, 

že Program mesta posúdil a je v súlade so zákonom o odpadoch a záväznou časťou Programu 

kraja.  

P. Šuľak, predseda komisia ŽP - komisia návrh prediskutovala a odporúča predložený 

dokument schváliť. 
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Ing. Drutár - ako mesto zvyšuje povedomie obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi 

odpadmi a ako informuje o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho 

zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania. 

P. Bočková, referent ŽP - obyvatelia sú trvalo informovaní na pravidelne aktualizovanej 

internetovej stránke mesta, na informačnej tabuli na obchodnom dome Laborec a tiež 

pravidelnými článkami v novinách Naše mesto. Každoročne organizuje mesto exkurziu žiakov 

ZŠ na Hale triedeného zberu. V spolupráci so ZŠ a CVČ organizuje besedy o spôsobe 

nakladania s odpadmi v meste pre žiakov I. stupňa ZŠ. 

Ing. Demko – je to  kvalitne vypracovaný materiál, ale nevidím žiadne opatrenia na zlepšenie 

súčasného stavu separovania odpadu. 17 percent je úbohé percento separácie v našom meste, 

je potrebné zlepšiť súčasný stav minimálne na 60 percent. Za 5 rokov mesto urobilo také 

opatrenia, ktoré neboli účinné. Je potrebné to znova prerokovať na komisii ŽP a je nutné prijať 

konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva separovaného zberu. Nájsť riešenie, ktoré by 

fungovalo, napr. vycestovať do iných miest, ktoré separujú 60 percent odpadu, ale aj  upozorniť 

občanov na to, že budú brutálne stúpať poplatky za uloženie odpadu na skládke, čo sa odrazí 

aj na poplatkoch pre občanov. Je nutné konať a na budúce zasadnutie MsZ dostať spätnú 

informáciu ohľadom riešenia tejto záležitosti. 

MUDr. Jurečková, PhD. – zvyšovať upovedomenie občanov o potrebe a význame triedenia 

odpadu, informovať v novinách Naše mesto a na web stránke mesta o zvýšení poplatkov za 

odpad, vyprázdňovať častejšie smetné nádoby,  informovať sa v iných mestách, kde to funguje. 

K problému separovania odpadu prebehla medzi poslancami obsiahla diskusia. 

Primátor – je to dlhodobá záležitosť, je potrebné  začať hlavne od seba a  vlastným pričinením 

poúčať a usmerňovať našich občanov. 

 

MsZ schvaľuje: 

Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 12: Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2016 

 

Návrh textu do kroniky mesta za rok 2016 mali poslanci k dispozícii písomne aj elektronicky 

už aj v materiáloch z minulých zasadnutí MsZ.  Poslanci mali možnosť posielať zmeny, návrhy 

a pripomienky na sekretariát primátora. 
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MsZ schvaľuje: 

Text do kroniky mesta Strážske za rok 2016 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 13: Správa o činnosti MsP za rok 2018  

 

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

P. Roman, náčelník MsP poskytol podrobný komentár, v ktorom upozornil na dopravu. 

Dlhodobo sa jedná o najhoršie posudzovanú  oblasť verejného života v meste a občanmi tiež 

najnegatívnejšie vnímanú. A je jedno, či sa jedná o prehustenú dopravu tak  po štátnych 

cestách ako aj po miestnych komunikáciách. Napriek pokroku v statickej doprave pri 

budovaní parkovísk tempo pribúdajúcich vozidiel je vyššie. Je to oblasť, ktorú by sme mali 

so všetkou vážnosťou riešiť prednostne ako investične tak aj administratívne. Vypracovanie 

projektov však nestačí. Na ul. Družstevnej  má problém so zásobovaním materská škola, 

ktorá kvôli nateraz neriadenému parkovaniu nemá možnosť pristúpiť k objektu  

zo zásobovacími vozidlami. S dopravným inžinierom sme sa dohodli, že v rámci zmeny 

organizácie dopravy v priestore križovatky umiestnime vodorovné dopravné značenie Žltá 

kľukatá čiara, kde je zakázané státie. Znovu sa  však zníži možnosť parkovania o 2-3 vozidlá. 

Je potrebné vypracovať štúdiu a prejednať na budúcom zasadnutí MsZ. 

 

MsZ zobralo na vedomie Správu o činnosti MsP za rok 2018. 

 

K bodu č. 14: Návrh pracovných obvodov poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022 

  

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor predložil návrh pracovných 

obvodov poslancov, ktorý bol prejednaný na pracovnej porade poslancov. 

 

MsZ schvaľuje: 

Pracovné obvody poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022 

1. Pracovný obvod  

(ul. 1. mája, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárova, Komenského 

641-664) – Miroslav Kusý 

2. Pracovný obvod 
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(ul. Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová, Kasárenská, Mierová 187-245) – Mgr. Ľuboš 

Marek 

3. Pracovný obvod 

(ul. Staničná, Zámočnícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86-145) – Martin Šuľak 

4. Pracovný obvod  

(ul. Pod hradom) – MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

5. Pracovný obvod  

(ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7-15) – Michal Knap 

6. Pracovný obvod 

(ul. Družstevná 502-505, Obchodná 252, 440, Chemik 1 a 2) – Marek Michlovič 

7. Pracovný obvod 

(ul. Mierová 628,629,630, Komenského 669) – MUDr. Marián Maškulík 

8. Pracovný obvod 

(ul. Vihorlatská 625,626, Osloboditeľov 627, Komenského 668) – PaedDr. Jana Dzurillová 

9. Pracovný obvod 

(ul. Vihorlatská 621,622,623,624) – Vladimír Šandor 

10. Pracovný obvod  

(ul. Mierová 2-8,33, Pri parku, Laborecká, Krivošťanská 86-106) – Ing. Stanislav Demko 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

K bodu č. 15: Informácia o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že dňa 14.01.2019 sa 

uskutočnilo stretnutie starostov obcí k príprave Akčného plánu rozvoja okresu, na ktorom boli 

predstavené nástroje aktívnej politiky trhu práce vrátane Národných programov sledujúcich 

podporu zamestnávania osobitných skupín evidovaných nezamestnaných, možností úľavy na 

výške sociálneho poistenia pri zamestnaní vybraných skupín nezamestnaných. Osobitná 

pozornosť bola venovaná práve príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorý bol 

zapísaný do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Zákon o podpore najmenej rozvinutých 

okresov sleduje, aby vláda SR ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, 

zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. 
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Cieľom podpory je v prvom rade tvorba pracovných miest. Osobitná podpora najmenej 

rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných plánov, schvaľovaných vládou SR pre 

každý najmenej rozvinutý okres osobitne. V rámci podpory sú definované podmienky pre 

okresy, na ktoré sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu a to: 

uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre 

získanie investičných stimulov, zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.  

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce sa na základe predloženého a 

Úradom vlády SR, sekciou regionálneho rozvoja prijatého projektu stala MAS DUŠA, o. z. 

Spracovateľ pri príprave akčného plánu využije skúseností z prípravy Stratégií komunitne 

vedeného miestneho rozvoja mikroregiónov a ďalších podnetov od miestnych aktérov rozvoja 

okresu.  

Informáciu o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce MsZ zobralo na vedomie.  

 

K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly daňových príjmov – EK 133 006 

Daň za ubytovanie                

 

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

 

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

príjmov – EK 133 006 Daň za ubytovanie. 

 

K bodu č. 17: Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Kusý  

 

Komisia vzala na vedomie oboznámenie s postupom na projektoch dopravného značenia 

a kamerového systému mesta Strážske a Správu o činnosti mestskej polície za rok 2018. 

Mgr. Marek požiadal náčelníka MsP na dohľad pri ZŠ, kde sa majú pohybovať potulní psi, 

ktorí údajne napádajú deti. Informáciu mu podali rodičia detí navštevujúce školu.  

P. Kusý vystúpil so žiadosťou, aby mestská polícia kontrolovala  vstup vozidiel do objektu ZŠ, 

pretože napriek namontovanému automatickému systému na otváranie a zatváranie brány, táto 

ešte nie je plne funkčná . 

Zápis z komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek 

 

Pripravované podujatia: 

28.02.2019 - Fašiangy o 15.30 hod. na námestí  

10.03.2019 - Program k MDŽ  a  „Strážčanský slávik“ – súťaž v interpretácii ľudovej piesne –    

                     o 15.00 hod. v priestoroch mestskej kultúrnej sály.  

28.03.2019 - Deň učiteľov na MsÚ o 10.00 hod. 

30.04.2019 - Stavanie mája na námestí o 15.30 hod.  

24. – 25.05.2019 - XXIII. „Strážčanský jarmok“  

Taktiež je plánovaný Deň Zeme, ktorý je zameraný na starostlivosť o prírodu a okolie, ale 

rozhodli sme sa pre iný program ako bol doteraz zaužívaný. Plánujeme návštevu haly 

separovaného zberu, ktorá bude spojená s aktivitami pre deti a mládež. 

 

Žiadosť o vydanie 3. rozšíreného slovníka Pauly Sabolovej – Jelínkovej „Jak me hutoreľi“. 

Finančný náklad na vydanie slovníka 2 537 €. Žiadosť predkladá Gabriela Grmolcová, 

zodpovedná redaktorka novín Naše mesto. Podľa Zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách a podľa VZN č.5/2010 nespĺňa podmienky pre udelenie dotácie Z rozpočtu mesta 

sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto a to na 

konkrétne lohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Právnickej 

osobe, ktorej zakladateľom nie je mesto a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosti na území mesta, alebo 

poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie len na podporu 

všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a 

zamestnanosti.  

Predseda komisie Mgr. Ľuboš Marek navrhol, aby pred rozdeľovaním dotácií pre spoločenské 

organizácie a cirkvi sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi cirkvi v našom meste. Stretnutia 

sa zúčastnia poslanci, ktorí sú v komisii – Miroslav Kusý a Mgr. Ľuboš Marek a referentka 

kultúry a športu.  

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

 

Športová komisia – informoval p. Michlovič 

 

Komisia odporúča schváliť dotácie pre športové kluby podľa uvedeného návrhu. Podľa VZN 

č. 5/2010 a uzatvorených zmlúv sú športové organizácie povinné predložiť vyúčtovanie za rok 
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2018 do 15.01.2019. Kontrola vyúčtovania prebieha. Všetky športové kluby vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie v roku 2018 predložili do stanoveného termínu okrem športového 

kolkárskeho klubu. Športový kolkársky klub nepredložil do stanoveného termínu vyúčtovanie 

dotácie, čím porušil podmienky zmluvy a VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta. V zmysle VZN by im nemala byť žiadaná dotácia vo výške 700 € schválená. 

 

MUDr. Jurečková, PhD. navrhla presunúť 700 € pre športový klub - futbalový oddiel. 

P. Knap navrhol prideliť občianskemu združeniu kolkárov a následne ich poukázať športovému 

kolkárskemu klubu. Ak by to nebolo v súlade s VZN, tak navrhol navýšiť dotáciu pre 

občianske združenie kolkárov o 700 €. 

Medzi poslancami prebehla k tejto záležitosti diskusia. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil neschváliť dotáciu pre športový kolkársky klub aj 

napriek tomu, že dnes tesne pred zasadnutím MsZ bola doručená žiadosť o predĺženie termínu 

vyúčtovania aj to bez uvedenia dátumu predĺženia. Zároveň musí byť klub vyzvaný na vrátenie 

nezúčtovanej dotácie poskytnutej v roku 2018. Stalo sa už aj v minulosti, že kluby a tiež aj 

kolkári museli vrátiť dotáciu alebo časť dotácie pre nedostatky vo vyúčtovaní. Je neprípustné 

prideliť dotáciu inému klubu a následne tak dotovať kolkárov.  

 

MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2019:  

Volejbalový klub          1 550 € 

Klub slovenských turistov       1 250 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja      1 100 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel     12 000 € 

Mestský bežecký oddiel        1 650 € 

Tanečný aerobik           500 € 

Tenisový klub           200 € 

Občianske združenie kolkárov         300 € 

MMA-Crossfit           750 € 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 
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Hlasovanie za schválenie navýšenia dotácie pre Športový klub Strážske – futbalový oddiel o 

sumu 700 €, ktorá nebola schválená športovému kolkárskemu klubu pre nesplnenie povinností 

vyplývajúcich z VZN č. 5/2010 o dotáciách. 

 

Za: Ing. Stanislav Demko, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Martin Šuľak,  

Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Proti: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Hlasovaním poslancov bol návrh schválený, preto už nebolo potrebné hlasovať o návrhu  

p. Knapa navýšiť dotáciu pre občianske združenie kolkárov 700 €.  

 

Členovia komisie navrhujú navýšiť rozpočet pre športové kluby o 5 000 €. 

Komisia odporúča doplniť členov do športovej komisie – Vladislava Lipovského a Viktora 

Smoľáka.  

 

MsZ volí: 

Členov športovej komisie Vladislava Lipovského a Viktora Smoľáka 

Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, 

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

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

 

Dušan Maceňko žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov 

na nevyhnutné ošatenie a hygienické potreby. Odôvodnenie žiadosti je nasledovné:  

p. Maceňko sa o seba nedokáže postarať sám. Je po amputácií prstov na dolných končatinách 

z dôvodu omrzlín. Nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí, 

nakoľko nemá vlastné bývanie. Nemá ani dostatok finančných prostriedkov na platenie 

nájomného. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva na svojom zasadnutí dňa 21.01.2019 žiadosť 

prehodnotila a odporučila žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške  

50 € podľa čl. 5 ods. 7 bod a) v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok mestom Strážske. 
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Po prehodnotení žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky p. Dušana Maceňka,  

primátor Mesta Strážske súhlasí s udelením výnimky pre Dušana Maceňka podľa čl. 6., ods. 3, 

VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok a schválením jednorazovej 

dávky vo výške 200 € ako čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie 

a hygienické potreby, ako aj z dôvodu nepriaznivej životnej situácie. 

Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 200 € na základe výnimky primátora v zmysle čl. 6, ods. 3 VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

MsZ schvaľuje: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Dušana Maceňka vo výške 200 € na základe výnimky 

primátora. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ zobralo na vedomie Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z VZN č. 1/2008 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v zmysle čl. 6, ods. 3 pre p. Dušana Maceňka. 

 

Ďalšie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky boli neúplné alebo nespĺňali kritéria, 

žiadatelia boli vyzvaní o doplnenie žiadosti. 

 

Mesto Strážske začína s realizáciou Projektu – „Podpora opatrovateľskej služby v meste 

Strážske“. Realizácia projektu od 01.02.2019 na obdobie do 31.03.2021.  

 

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

mesta. 

 

Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová  

 

Redakčná rada sa bude zaoberať návrhom štatútu novín Naše mesto, ktorý bude predložený 

hlavnému kontrolórovi a primátorovi mesta a následne na budúce zasadnutie MsZ. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

Žiadosť Miloša Goroľa Jahodná 521/7, Strážske o prenájom nebytových priestorov Broadway 

club. Účel prevádzkovania: diskotéka, bar, vináreň s cimbalovou muzikou. Žiada o nájom na 
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dobu neurčitú po prípade predlžovanie nájmu každoročne. 

Stanovisko komisie: Na základe požiadaviek občanov komisia by tento priestor odporučila na 

iné účely ako je bar, diskotéka a vináreň. Komisia doporučuje vyhlásenie súťaže pre účel 

interiérového ihriska s kaviarňou, nakoľko rodičia s deťmi cestujú za týmito službami do 

okolitých miest.  

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru 

v Kultúrno spoločenskom objekte, súp. číslo 510  – reštaurácia pre účely interiérového 

ihriska s kaviarňou.  

T: 15.03.2019    Z: MsÚ 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Žiadosť Anny Bačovčinovej, Mierová 629/83, Strážske o prenájom nebytového priestoru v CO 

kryte vedľa Milk Agro za účelom zriadenia zákazkového krajčírstva. 

Stanovisko mesta: uvedená služba v meste chýba, priestor je dlhodobo neobsadený.  

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje schváliť tento priestor, danú službu v meste uvítame. 

Nájom cca 50,00 € mesačne. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru mesta v stavbe Dvojúčelové zariadenie 

Kryt CO o výmere 32 m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu prenájmu 50 € mesačne, na dobu neurčitú, pre 

Annu Bačovčinovú, Mierová 629/83, 072 22  Strážske so zdôvodnením: predmetný nebytový 

priestor je dlhodobo neobsadeným priestorom a zriadenie služieb zákazkového krajčírstva je 

v meste žiadanou a nedostupnou službou pre občanov mesta. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Priestory na MsÚ po VÚB – vyhlásená súťaž pre banky, zverejnené na internetovej stránke 

mesta a úradnej tabuli. Ešte pred vyhlásením súťaže bolo oslovených 7 bánk s ponukou týchto 
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priestorov. Záujem nemá Tatrabanka, ČSOB a OTP banka, ostatné nereagovali. Do súťaže sa 

môžu subjekty zapojiť do 14.02.2019, následne sa súťaž vyhodnotí.  

Primátor – je potrebné v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže prijať uznesenie na  

zverejnenie zámeru na predĺženie prenájmu nebytových priestorov s VÚB a. s.  pre umiestnenie 

bankomatu v budove MsÚ. 

 

MsZ ukladá: 

a) V prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových priestorov“ zverejniť zámer na 

predĺženie prenájmu nebytových priestorov s VÚB a. s. pre umiestnenie bankomatu 

v administratívnej budove Mestského úradu. 

T: 28.02.2019    Z: MsÚ 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

b) V prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových priestorov“ vypracovať podmienky 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove 

mestského úradu bez obmedzenia účelu nájmu pre bankové subjekty.  

T: 15.03.2019    Z: MsÚ 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Na komisii bola vznesená pripomienka tepelného diskomfortu (chladu) od nájomcov v OD 

Laborec. V minulosti tieto problémy neboli, je to prvý rok, čo nastal tento problém. 

Momentálne je záležitosť v riešení, prebiehajú merania teplôt, oslovený aj dodávateľ tepla 

s riešením tohto stavu a zabezpečením optimálnej teploty 20 až 24 stupňov. Komisia 

doporučuje riešiť túto situáciu. 

 

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

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Milan Dubovský a manž. Ľudmila Dubovská opätovne žiadajú o výmenu bytu č. A3 na  
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2. poschodí za byt č. C7 na prízemí, ul. Obchodná 440. P. Dubovská ako dôvod uvádza 

nepriaznivý zdravotný stav svojho manžela, ktorý má problémy pohybového ústrojenstva 

a výstup na 2. poschodie mu spôsobuje komplikácie spojené s presunom do bytu. Preto žiadajú 

výmenu bytu za byt na prízemí toho istého bytového domu. 

Na základe najnovšej informácie od správcu bytov Domspráv, s. r. o. menovaní vyhlásili 

osobný bankrot, preto nie je možné vyhovieť ich žiadosti a pridelenie bytu schváliť. 

 

MsZ nevyhovuje: 

Žiadosti Milana Dubovského, Ľudmily Dubovskej, ul. Obchodná 440, byt č. U-3/C/7  

o výmenu bytu. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

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

 

Finančná komisia – informoval Ing. Drutár 

 

Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie zasadnutia sa budú konať vždy v pondelok, týždeň pred 

zasadnutím MsZ.  

Ponuka od Miroslava Kočerhu na odpredaj nehnuteľnosti – sklad súp. číslo 136 na pozemku 

registra KNC parcela č. 534/4 na ul. Obchodnej v Strážskom za cenu 16 000 €. Komisia 

neodporúča jej odkúpenia a odporúča prerokovať na zasadnutí MsZ.  

Členom komisie bola predložená faktúra č. 180038 od firmy Stavoconsult spol. s. r. o. 

Michalovce v sume 69 076,61 € za vykonané stavebné práce na stavbe „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti objektu MsÚ v Strážskom. Jedná sa o práce naviac na stavbe. Komisia 

k predloženej faktúre nezaujme stanovisko pre nedostatok informácií o tom, čo práce naviac 

spôsobilo, ich adekvátnosť a s tým spojenú výšku nákladov (komisia výstavby a ÚP zasadala 

až po zasadnutí finančnej komisie).  

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

 

Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor 

 

Komisia sa oboznámila o stave majetku mesta, neboli  predložené žiadne žiadosti o vyradenie, 

v prípade nových žiadosti o vyradenie z majetku mesta, prípadne MsPS bude komisia zasadať.  
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Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko 

 

Odpredaj pozemku registra KNE p.č.1705/9 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie na LV č.1765, ul. Mierová, k. ú. Strážske, ul. Mierová pre ŽSR - komisia žiada 

o predloženie situácie a riešenie komunikácie pre peších cez železničné priecestie 

k pripravovanej stavbe „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“, komisia 

v prípade odpredaja navrhuje, aby v stanovisku alebo kúpnej zmluve bolo zakotvená 

požiadavka, že v prípade rekonštrukcie, opravy jestvujúcej inžinierskej stavby chodníka, ju 

mesto zrealizuje bez námietok ŽSR, resp. po kolaudácii predmetnej stavby sa zriadi vecné 

bremeno na právo prechodu, údržby a opravy chodníka. 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na odpredaj majetku mesta Pozemok registra „E“ parcelné č. 1705/9, 

výmera 37 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu podľa znaleckého posudku 740,00 €, pre nadobúdateľa 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61  Bratislava, so zdôvodnením: 

predmetná parcela je z časti pôvodný chodník a z časti zasahuje do železničného priecestia.  

Prevod parcely je vo verejnom záujme, nakoľko je potrebný na uskutočnenie pripravovanej 

stavby „ŽSR, elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“. Cieľom prevodu je 

vybudovanie moderného priechodu pre peších v súlade s aktuálnymi technickými 

požiadavkami. Nadobúdateľ na vlastné náklady vybuduje priechod a po vybudovaní, chodník 

prevedie mestu Strážske. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Odkúpenie pozemku pre p. MUDr. Pivarníka pozemok registra KNC p. č. 1437/4 o výmere  

200 m2, druh pozemku zastavaná plocha a pozemok registra KNC 1437/5 o výmere 11 m²,  

k. ú. Strážske, ul. Krivošťanská. 

 – komisia doporučuje odpredať pozemky podľa vypracovaného GP č.35024780-211/2017 za 

cenu na základe vypracovaného znaleckého posudku a náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti do katastra. Pozemok registra KNC p. č. 1437/6 zostáva vo vlastníctve mesta, 

z dôvodu navrhovanej trasy vedenia NN a umiestnenia trafostanice k rozšíreniu NN siete 

a verejného osvetlenia k záhradkárskej osade na ul. Krivošťanskej. 
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MsZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemku registra KNC p. č. 1437/4 o výmere 200 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a pozemok registra KNC p. č. 1437/5 o výmere 11 m², k. ú. Strážske, ul. Krivošťanská, 

podľa vypracovaného geometrického plánu č.35024780-211/2017, pre nadobúdateľa MUDr. 

Mariána Pivarníka a manž. Alenu, Krivošťanská 725/98, Strážske, za cenu 12,12 €/m2 na 

základe vypracovaného znaleckého posudku č.02/2019 vypracovaného Ing. Ľubomírom 

Kovaľom ev. č. znalca 911773 a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra 

(Uznesenie MsZ č.194/2012 pod D/ bod 1 zo dňa 6.9.2012, kde MsZ súhlasí s legalizáciou 

stavby oplotenia na časti parc. č. 1436 a 1437 a s jej následným majetko-právnym 

vysporiadaním pre stavebníka p. MUDr. Pivarníka - odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 

písm. b) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci) za cenu 2557,32 €. 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič 

 

Odkúpenie pozemku registra KNC p. č.  67/20 podľa vyhotoveného geometrického plánu (pod 

trafostanicou v parku pri amfiteátri) pre VSD, a. s. druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 14 m², za cenu 140,0 € na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. Pavol 

Daňko dňa 16.07.2018. 

MsZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemku registra KNC p. č.  67/20 o výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 19.0018/2019 (pod trafostanicou v parku pri 

amfiteátri) pre nadobúdateľa VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 14 m², za cenu 140,0 € na základe znaleckého posudku 

vypracovaného Ing. Pavol Daňko dňa 16.07.2018 (Zmluva o budúcej zmluve č. 

1996/3000/2015 podpísaná 05.11.2015). 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič 

 

Zámena pozemkov registra KNC p. č. 1211/2 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha pre Rastislav Truhlík a manž., Osloboditeľov 18/11, Strážske a pozemok registra KNC 

p. č. 1213/2 o výmere 107 m2, druh pozemku zastavaná plocha a pozemok registra KNC p. č. 
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1214/2 o výmere 114 m2, druh pozemku zastavaná plocha pre Mesto Strážske na základe 

vypracovaného geometrického plánu č.14296985-94/2018, rozdiel výmery, t. j. 189 m2 je 

potrebné odpredať pre Rastislava Truhlíka a manž., za cenu na základe znaleckého posudku. 

MsZ schvaľuje: 

Kúpu pozemku registra KNC p. č. 1213/2 o výmere 107 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a pozemok registra KNC p. č. 1214/2 o výmere 114 m2, druh pozemku zastavaná plocha, podľa 

vyhotoveného geometrického plánu č. 14296985-94/2018, katastrálne územie Strážske, za cenu 

16,52 €/m2 na základe vypracovaného znaleckého posudku č.01/2019 vypracovaného Ing. 

Ľubomírom Kovaľom ev. č. znalca 911773, t. j. celková cena 3 650,92 €, od Rastislav Truhlik 

a manž. Anna, Osloboditeľov 18/11, Strážske. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci, 

pozemok registra KNC p. č. 1211/2 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha, podľa 

vyhotoveného geometrického plánu č. 14296985-94/2018, katastrálne územie Strážske, za cenu 

16,52 €/m2 na základe vypracovaného znaleckého posudku č.03/2019 vypracovaného  

Ing. Ľubomírom Kovaľom ev. č. znalca 911773, t. j. celková cena 528,64 € a  náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti, pre nadobúdateľa Rastislav Truhlik a manž. Anna, Osloboditeľov 

18/11, Strážske (jedná sa o pozemok, ktorý je priľahlý k jestvujúcemu rodinnému domu č.18/11 

a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou).  

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Ponuka na odpredaj od Miroslava Kočerhu nehnuteľnosť sklad – prístavba k mestskej 

telocvični na p. č. 534/4 o výmere 122 m2 k. ú. Strážske za cenu 16 000 € – nedoporučuje kúpu  

Ing. Demko, Šandor a Ing. Olbricht.  

Žiadosť o súhlas od Anny Kočerhovej na vypracovanie geometrického plánu pod stánkom na 

p.č.1155/7, k. ú. Strážske – komisia doporučuje vypracovať geometrický plán odsúhlasený 

zamestnancami mesta na náklady žiadateľky. 
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Práce naviac - Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského úradu v Strážskom – na základe 

dôvodovej správy od zhotoviteľa Stavoconzult, s. r. o., Michalovce sa jedná o práce naviac 

spojené s montážou a demontážou lešenia pre zhotovenie prístrešku, ukotvenie oceľovej 

konštrukcie prístrešku k obvodovej stene, vybúranie strechy a podhľadov existujúceho 

prístrešku, z toho vyplývajúce presuny hmôt, nakladanie a uloženie na skládku, dodávka 

obrubníkov, zhotovenie nových podhľadov, vrátane zateplenia, práce a dodávka so zateplením 

fasády, z dôvodu členitosti stien obvodového plášťa, samolepiaci asfaltový pás, z dôvodu 

ochrany zateplenia strechy, povlaková hydroizolácia, oceľová konštrukcia prístreška, zriadenie 

komínkov pre osadenie svetlovodov v prístrešku, montáž a dodávka okien, pri bezbariérovom 

vstupe rozbíjanie betónov v základoch, na základe predloženého rozpočtu tieto práce sú vo 

výške 69 076,60 € s DPH – komisii nebola predložená projektová dokumentácia pred 

schválením na mestskom zastupiteľstve, tento projekt a zvlášť rozpočet bol nedostatočne 

urobený, z dôvodu chýbajúcich položiek, ktoré sú teraz zarátané ako práce naviac, komisia 

doporučuje na zasadnutie mestského zastupiteľstva prizvať projektanta, stavebný dozor 

a zhotoviteľa stavby. 

Ing. Demko predložil tieto pripomienky: 

prečo nebol vypracovaný a zverejnený dodatok k zmluve o dielo, nebola vypracovaná 

a zverejnená  objednávka, aký mala firma podklad k fakturácii, čo sú oprávnené a neoprávnené 

náklady, každá zmena musí byť odsúhlasená projektantom. Zmluva bola neskoro zverejnená, 

chýba cenová ponuka zhotoviteľa, je to nepochopiteľné. Ako sa mesto vysporiadalo 

s nekvalitnou projektovou dokumentáciou, to, čo projektant zabudol zahrnúť do projektovej 

dokumentácie, musí teraz mesto zaplatiť. Je možné projektantovi redukovať cenu za 

vypracovanie projektovej dokumentácie.  

Zároveň navrhol úlohu pre hlavného kontrolóra v tomto znení:  

Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení Zmluvy o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 

a kontrolu legislatívnych povinností Mesta Strážske pri realizácii investičnej akcii „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti MsÚ Strážske“.  

Primátor - aj napriek tomu, že už dnes viem, že legislatívne pravidlá boli porušené, splnili sme, 

čo sme mali, dielo bol zrealizované v požadovanom čase podľa projektu. Všetko záviselo od 

môjho rozhodnutia, musel som pohotovo rozhodnúť, či práce zastaviť, kde by sme prišli 

o finančné prostriedky, alebo v prácach ďalej pokračovať aj za takých podmienok a stavba 

bude zrealizovaná. Prežil som ťažké časy, každý deň som bol na stavbe aj počas voľných dní, 

aby som kontroloval priebeh realizácie prác diela, teda bol som pri každej veci, ktorá bola 

naviac, viacej som urobiť nemohol, termín ukončenia stavby bol rozhodujúci. Dôležitý je 
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výsledok, stavba je dnes zrealizovaná a som spokojný. Ak by som stavebné práce ukončil, dnes 

mi budete vyčítať, prečo som tak rozhodol.  Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP, oprávnená 

osoba za mesto spolu so stavebným dozorom taktiež celý priebeh realizovaných prác 

kontrolovali. Komisia výstavby a ÚP má vo svojich kompetenciách kontrolovať realizáciu 

stavieb podľa projektovej dokumentácie, mohla sa kedykoľvek zúčastňovať kontrolných dní. 

Mesto by nemalo s projektantom, ktorý pochybil a nebol ochotný spolupracovať ani 

s konzultačno-poradenskou agentúrou,  už nikdy spolupracovať. Ale stavebný dozor bol taký, 

s akým som sa ešte nestretol, bol som s ním spokojný. 

Na pracovnej porade poslancov, na ktorej bol prítomný projektant a stavebný dozor bolo 

podrobne vysvetlené ako sa určujú a podľa čoho sa vypočítavajú práce naviac.  

K tejto záležitosti  prebehla medzi poslancami a zamestnancami mesta obsiahla diskusia so 

záverom, aby pri ďalších nových projektoch boli známe už vopred oprávnené a neoprávnené 

náklady, aby nevznikli vysoké náklady na práce naviac, aj napriek tomu, že pri každom 

projekte práce naviac môžu vzniknúť. Poslancom bude predložený podrobný materiál ohľadom 

ďalších projektov, aby sa mohli včas vyjadriť, prípadne odstrániť nedostatky. 

MsZ schvaľuje: 

Práce naviac na stavbe „Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského úradu v Strážskom“ vo 

výške 47 887,94 € s DPH. 

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko 

 

MsZ ukladá: 

Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení Zmluvy o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 

a kontrolu legislatívnych povinností Mesta Strážske pri realizácii investičnej akcii 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ Strážske“.  

T: 15.03.2019    Z: hlavný kontrolór 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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K bodu č, 18, 19: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Ing. Drutár – preveriť možnosť osvetlenia garáži pri starom cintoríne, zvýšiť hliadkovanie  MsP 

v tejto lokalite vo večerných hodinách po zotmení. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie navrhol doplniť členov do 

obchodno-podnikateľskej komisie PaedDr. Janu Dzurillovú, Danku Baánovú a Františka Laca. 

 

MsZ volí: 

Členov obchodno-podnikateľskej komisie PaedDr. Janu Dzurillovú, Danku Baánovú 

a Františka Laca. 

Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek 

Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Zdržal sa: Miroslav Kusý 

 

PaedDr. Dzurillová poďakovala príslušníkom MsP za spoluprácu a rýchly zásah pri odchytení 

túlavých psov pri ZŠ. 

- Kto je zodpovedný za vyčistenie schodov a chodníkov po rekonštrukcii budovy MsÚ ? 

Primátor - firma, ktorá realizovala rekonštrukciu budovy MsÚ je za to zodpovedná 

a v najbližšej dobe ich vyčistí.  

MUDr. Jurečková, PhD. – počas zimných mesiacov v prípade zásahu  sanitky alebo hasičského 

auta zabezpečiť nielen na  ul. Pod hradom, ale aj na ostatných uliciach prechodnú cestu. 

- informovať občanov o harmonograme čistenia kanalizácie. 

- v akom štádiu je kruhový objazd ?  

- uvažovať o ocenení občana nášho mesta napr. v oblasti kultúry, športu alebo 

verejnoprospešnej činnosti alebo ho nejako morálne ohodnotiť, napr. cenou primátora mesta. 

Primátor – je potrebné predložiť konkrétny návrh.   

 

P. Kováčová, ekonómka MsPS reagovala na vyjadrenie Ing. Demka k doplnenému materiálu 

MsPS -  Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018, ktorý bol 

dnes predložený na zasadnutie MsZ. Žiadala, aby Ing. Demko neznevažoval jej prácu, ktorú si 

svedomito plní. 

Medzi Ing. Demkom a p. Kováčovou prebehla ostrá diskusia. 

Ing. Demko tvrdil, že neznevažoval jej prácu a požadoval, aby v predkladaných materiáloch 

MsZ necitovala poslancov po menách, je to materiál pre všetkých poslancov a nie je o tom, čo 

on povedal. Stačilo do materiálu doplniť položky a vyčísliť náklady.  
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Ing. Harmanová, referent pre projekty a granty informovala o navrhnutých Wifi prístupových 

bodoch a  požadovala ich potvrdenie. Ide o autobusovú stanicu, námestie pred MsÚ, vestibul 

MsÚ, priestor pri dome kultúry a amfiteáter v mestskom parku. Poslanci súhlasili s návrhom. 

PhDr. Jurečková, referent školstva v mene Mgr. art. Králika, riaditeľa ZUŠ informovala o troch 

významných akciách, ktoré sa konali v priestoroch ZUŠ v Strážskom a ktoré mali aj zahraničné 

zastúpenie. 

P. Kusý – v akom štádiu je multifunkčné ihrisko? 

Primátor informoval, že finančné prostriedky už boli schválené, verejné obstarávanie prebehlo 

už dvakrát, ale neúspešný uchádzač sa odvolal. Rieši to teraz verejný obstarávateľ s tým, že 

musí byť ukončené verejné obstarávanie a je možné, že sa termín predĺži, čakáme za 

výsledkom kontroly. 

P. Grmolcová, zodpovedná redaktorka novín Naše mesto žiadala v mene p. Jelinkovej 

Sabolovej o prehodnotenie stanoviska k jej žiadosti o financovanie slovníka „Jak me hutoreľi“. 

Zároveň uviedla dôvody, pre ktoré by malo mesto jej žiadosti vyhovieť. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór vysvetlil, že mesto podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

a VZN o poskytovaní dotácií nemôže poskytnúť dotáciu fyzickej osobe, ktorá nie je 

podnikateľom, nemôže financovať súkromné aktivity. Mesto môže iba odkúpiť určitý počet 

výtlačkov tohto slovníka. 

 

Primátor informoval, že je potrebné doplniť členov do Rady školy pri ZŠ a MŠ. 

 

MsZ deleguje:  

Do Rady školy pri ZŠ Mareka Michloviča, MUDr. Mariána Maškulíka a Michala Knapa. 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

 

Do Rady školy pri MŠ Mgr. Ľuboša Mareka. 

 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  
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Primátor informoval, že na MsÚ bola doručená žiadosť Reštaurácie a Pizzérie Lavazu 

o poskytovanie stravovacích služieb pre dôchodcov, ktorí by mohli využívať ich stravovacie 

zariadenie v rámci poskytovania finančného príspevku od mesta na stravovanie dôchodcov.  

 

MsZ schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

 

Primátor informoval, že obec Oreské žiada o zriadenie spoločného úradu pre výkon štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie v Strážskom. 

 

MsZ schvaľuje: 

Pristúpenie k zmluve o zriadení Spoločného úradu pre výkon štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie v Strážskom od 01.02.2019 s Obcou Oreské. 

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

MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Primátor poveril p. Martina Šuľaka zastupovaním primátora mesta  Strážske.  

 

Poverenie p. Martina Šuľaka zastupovaním primátora mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie. 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 4 2 / 2 0 1 9 

 

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

o 16,55 hod. ukončil. 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 

 

 

Overovatelia:   Ing. Ondrej Drutár   Mgr. Ľuboš Marek    


