Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 11. apríla 2019

Prítomní:

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.

Návrhová komisia: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, Vladimír Šandor
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. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár
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

-2Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov, Ing. Staška, Ing. Fecuru, konateľov firmy KOOR Východ s. r. o.
Košice a ostatných prítomných.
Program
1. Otvorenie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Schválenie programu zasadnutia MsZ
Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho
modernizáciu – KOOR Východ s. r. o. Košice
Kontrola plnenia uznesení
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s.r.o. byty, teplo a iné
služby, Michalovce za 1-12/2018
Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Detské
ihrisko v medziblokovom priestore“
Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu
„Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom“
Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Oprava
miestnej komunikácie na ulici Mierová“
Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Údržba
futbalového miniihriska“
Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske
Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2018

15. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.1/2019
16. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí
v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej
škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
17. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
dôchodcov
18. Návrh – Štatút mestských novín „Naše mesto“
19. Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte
Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory
20. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2018
21. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2017
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23.
24.
25.

Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ a MŠ
Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov,
objektov alebo ich častí
26. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly na
MsÚ
27. Informácie zo zasadnutí komisií
28. Interpelácie poslancov
29. Diskusia – Rôzne
30. 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: Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na
jeho modernizáciu – KOOR Východ s. r. o. Košice
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Staško, konateľ KOOR Východ s. r. o.
Košice informoval o zrealizovaných opatreniach v roku 2018 a o pripravovaných opatreniach
modernizácie a plánovanej technologickej obnovy v roku 2019. V týchto dňoch finišujú
projekčné prípravy na realizáciu technologických celkov. Odhadovaná celková výška
uvedených investícii v roku 2019 je 110 000 € bez DPH.
Zároveň poukázal na žiadosť, ktorá bola doručená mestu ešte v septembri 2018. Žiadali
o opravu strechy na kotolni, ktorá zateká a ničí sa nielen majetok mesta, ale čiastočne aj
spoločnosti. Taktiež bolo mestu doručené oznámenie o tom, že spoločnosť už nebude využívať
pri výrobe a distribúcii tepla priestory prístavby susediace s kotolňou. Tento priestor môže
mesto využívať pre svoje potreby.
MsZ zobralo na vedomie Informáciu o stave tepelného hospodárstva a investícií do sústavy
tepelného hospodárstva mesta Strážske – KOOR Východ s. r. o. Košice.

-4K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení
Informuje primátor:
Úloha z Uznesenia č. 243/2019 zo dňa 07.03.2019:
-Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ číslo parcely 1436 o výmere
28 m² na obdobie 4 rokov od podpisu zmluvy za cenu 10 Eur/m² ročne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa s odôvodnením: predmetný pozemok je pozemkom v blízkosti penziónu
Vážka a je pozemkom, na ktorom sa zrealizuje projekt MÓLO VÁŽKA na Laborci, ktoré bude
slúžiť návštevníkom penziónu a verejnosti ako vyhliadková podesta a mólo na brehu rieky
Laborec
– úloha splnená, neboli doručené žiadne pripomienky, je možné to schváliť.
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 1436, výmera 28 m² pre Marián
Konečný MONTES, Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, IČO 415 059 13, na dobu určitú
– 4 roky od podpisu zmluvy za cenu 10,00 Eur/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí so
zdôvodnením: predmetný pozemok je pozemkom v blízkosti penziónu Vážka a je pozemkom,
na ktorom sa zrealizuje projekt MÓLO VÁŽKA na Laborci, ktoré bude slúžiť návštevníkom
penziónu a verejnosti ako vyhliadková podesta a mólo na brehu rieky Laborec.
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.
V Uznesení č. 242/ 2019 zo dňa 24.01.2019 bolo schválené:
-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

-5požiadavkami. Nadobúdateľ na vlastné náklady vybuduje priechod a po vybudovaní, chodník
prevedie mestu Strážske.
-Zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky, je možné to schváliť.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj majetku mesta pozemok registra „E“ parcelné č. 1705/9, výmera 37 m², druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1765, k. ú.: Strážske, za cenu 740,00 Eur
v zmysle znaleckého posudku pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 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, Michal
Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
-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 Eur 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.
-Zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky, je možné to schváliť.
MsZ schvaľuje:
Prenájom nebytového priestoru o výmere 32 m² v stavbe Dvojúčelové zariadenie Kryt CO pre
Annu Bačovčinovú, Mierová 629/83, 072 22 Strážske, IČO: 522 632 31 na dobu neurčitú za
cenu 50 Eur/mesiac /bez energií/, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí so zdôvodnením: predmetný nebytový

-6priestor 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, Michal
Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
V Uznesení č. 242/2019 zo dňa 24.01.2019 v časti ukladá:
-Vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru
v Kultúrno spoločenskom objekte, súp. číslo 510 – reštaurácia pre účely interiérového
ihriska s kaviarňou.
– úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval, že komisia doporučuje
schválenie predložených podmienok obchodnej verejnej súťaže.
MsZ schvaľuje:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v kultúrnospoločenskom objekte súp. č. 510/3A na účel „Interiérové ihrisko pre deti s kaviarňou“.
Podmienky sú prílohou č. 2 Uznesenia č. 244/2019.
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.
MsZ ukladá:
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v kultúrnospoločenskom objekte súp. č. 510/3A na účel „Interiérové ihrisko pre deti s kaviarňou“.
T: 30.04.2019

Z: MsÚ

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.
Úlohy z Uznesenia č. 242/2019 zo dňa 24.01.2019:
-Novelizovať VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov - je
samostatným bodom dnešného programu zasadnutia MsZ.

-7-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“.
– úloha splnená, Správu hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania ustanovení Zmluvy
o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 a kontroly legislatívnych povinností mesta Strážske
pri realizácii investičnej akcie „Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ Strážske“ mali
poslanci k dispozícii doma.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania ustanovení
Zmluvy o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 a kontroly legislatívnych povinností mesta
Strážske pri realizácii investičnej akcie „Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ Strážske“.
-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.
– úloha splnená, zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky. Písomný
materiál mali poslanci k dispozícii doma.
MsZ schvaľuje:
Prenájom nebytového priestoru o výmere 3,76 m² v stavbe Mestský úrad Strážske, súpisné
č. 300/1 v administratívnej budove Mestského úradu pre Všeobecnú úverovú banku, a. s.,
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 na dobu neurčitú za cenu 150,00 Eur
mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí so zdôvodnením: predmetný nebytový priestor je
priestorom, v ktorom je v súčasnej dobe umiestnený bankomat Všeobecnej úverovej banky
a. s., ktorý poskytuje služby občanom mesta.
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.
-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.
– úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Administratívnej
budove MsÚ. Podmienky sú prílohou č. 3 Uznesenia č. 244/2019.
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.
MsZ ukladá:
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v Administratívnej
budove MsÚ.
T: 30.04.2019

Z: MsÚ

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.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 6: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Informuje primátor:
Pripomienka Ing. Drutára:
– preveriť možnosť osvetlenia garáži pri starom cintoríne, zvýšiť hliadkovanie MsP v tejto
lokalite vo večerných hodinách po zotmení.
Na základe vypracovanej cenovej ponuky, v ktorej boli vyčíslené vysoké finančné náklady,
primátor odporučil počkať s realizáciou a hľadať lepšie, lacnejšie alternatívy. Taktiež počkať,
ako sa bude v priebehu roka vyvíjať čerpanie fondu údržby a v prípade vypracovania lepšej
alternatívy s nižšími finančnými nákladmi by bolo možné osvetlenie zrealizovať. Príslušníci
MsP pravidelne kontrolujú túto lokalitu.
Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD.:
- informovať občanov o harmonograme čistenia kanalizácie.
Čistenie kanalizácie v meste bude prebiehať v 3. štvrťroku 2019 podľa harmonogramu
preventívneho čistenia verejnej kanalizácie, ktorý bol doručený od riaditeľa VVS, a. s.
Michalovce na žiadosť primátora.

-9- v akom štádiu je kruhový objazd ?
Ohľadom výstavby okružnej križovatky sa dňa 20.03.2019 na MsÚ uskutočnilo stretnutie.
Investor, ktorým je SSC Bratislava, koncom apríla podá návrh na vydanie územného
rozhodnutia, následne po vydaní územného rozhodnutia je potrebné požiadať o vydanie
stavebného povolenia. Nasleduje verejné obstarávanie, ak prebehne plynule a nikto sa
neodvolá, začiatok prác okružnej križovatky je možný aj tohto roku podľa vyjadrenia SSC.
Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP doplnil, ako by malo vyzerať riešenie dopravy
v meste počas realizácie kruhového objazdu s tým, že SSC by mala zabezpečiť komplet
odklonenie dopravy od mesta, vstup do mesta pre zásobovanie bude umožnený, ale odchádzať
budú už mimo mesta.
Pripomienka p. Kusýho: – v akom štádiu je multifunkčné ihrisko?
Realizácia multifunkčného ihriska sa už začala, počas dní jarmoku by malo byť slávnostne
otvorené.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 7: Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o.
byty, teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v týchto dňoch
prebieha konferencia správcov bytov, na ktorej sú prítomní aj zástupcovia Domspráv s. r. o.,
preto sa nemohli zúčastniť na dnešnom zasadnutí MsZ.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že komisia odporúča tento materiál na
prerokovanie MsZ a Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv s. r. o.
odporúča zobrať na vedomie.
Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné
služby, Michalovce za 1-12/2018 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 8: Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania
projektu „Detské ihrisko v medziblokovom priestore“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedený projekt
bol pripravený v predstihu, keďže na tento účel už boli schválené finančné prostriedky v plnej
výške v minulom roku. V prípade, že bude žiadosť schválená, náklady na jeho realizáciu sa
znížia. Detské ihrisko bude situované v medziblokovom priestore ul. Mierová, Komenského.

- 10 PaedDr. Dzurillová – v prípade, ak nebudeme úspešní, kedy sa začne realizácia ihriska, bude
to ešte v tomto roku ?
Primátor – je potrebné osloviť firmu KOOR Východ s. r. o. Košice, aby čím skôr zrealizovali
výmenu teplovodov a následne je možné začať s realizáciou detského ihriska už v tomto
roku.
MsZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy

na predkladanie žiadostí

o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, pre projekt s názvom
„Detské ihrisko v medziblokovom priestore“.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu.
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.

K bodu č. 9: Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania
projektu „Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto má
vypracovanú projektovú dokumentáciu za účelom osvetlenia priechodov pre chodcov na
uliciach Vihorlatská, Osloboditeľov a Mierová. Projekt navrhuje 24 osvetľovacích stožiarov
pre celé mesto. Doposiaľ v minulosti mesto zrealizovalo 11 osvetľovacích stožiarov a žiada
o dotáciu na ďalších 7 osvetľovacích stožiarov, čím dôjde k osvetleniu všetkých priechodov
pre chodcov v meste z jednej strany a 5 najnebezpečnejších priechodov z oboch strán (všetky
3 priechody na hlavnej križovatke, 2 priechody ulica Vihorlatská – križovatka smer Staré).
MsZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019, pre projekt s názvom „Osvetlenie priechodov pre chodcov
v Strážskom“. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 % z celkového
rozpočtu projektu.

- 11 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.

K bodu č. 10: Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania
projektu „Oprava miestnej komunikácie na ulici Mierová“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že z dôvodu realizácie
verejnej kanalizácie na ulici Mierovej došlo k rozbitiu miestnej komunikácie, ktorú mesto
plánuje dať do pôvodného stavu a predkladá žiadosť v rámci výzvy Ministerstva financií SR.
MsZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 na
rok 2019, pre projekt s názvom „Oprava miestnych komunikácií na ulici Mierová“.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu
projektu.
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.
K bodu č. 11: Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania
projektu „Údržba futbalového miniihriska“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že miniihrisko je
využívané trinásty rok, preto si vyžaduje nevyhnutnú údržbu opotrebovaného umelého trávnika
a výmenu ochranných sietí.
MsZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, pre projekt s názvom
„Údržba futbalového miniihriska“.Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne
5% z celkového rozpočtu projektu.

- 12 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.

K bodu č. 12: Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že komisia odporúča tento materiál zobrať
na vedomie.
Ing. Drutár – pamätať v rámci výmeny svietidiel v meste za úsporné led svietidlá na výmenu
svietidiel na starom sídlisku, ktoré sú najstaršie v meste.
-Zatraktívniť kúpalisko, lebo aj to rozhoduje o návštevnosti, zakúpiť doplnkové zariadenia,
napr. šmýkačky do vody a pod.
Ing. Demko predložil pripomienky nasledovne:
– Čo je dôvodom nízkej návštevnosti kúpaliska oproti minulým rokom, aj napriek tomu, že do
kúpaliska bolo investované vysoké množstvo finančných prostriedkov.
- Vysvetliť, prečo je pri verejnom osvetlení niekde nárast spotreby elektrickej energie a niekde
je menšia spotreba, aj napriek tomu, že boli vymenené led svietidlá.
- Je zrekonštruovaná podlaha mestskej telocvične vhodná na reklamáciu ?
- Podnikateľská činnosť MsPS, má veľmi nízke percento zisku, na celom svete takúto
podnikateľskú činnosť nikto nevykonáva, ak by bol súkromná osoba, zrušil by takéto
podnikanie.
Ing. Demko poďakoval zamestnancom MsPS, ktorí pracujú v hale separovaného zberu, zvlášť
p. Jolane Slivkovej, ktorá to tam diriguje a dobre riadi. Bol príjemne prekvapený, aký je na
hale separovaného zberu poriadok a čisto, preto týmto zamestnancom patrí úcta a pochvala za
to, ako to tam robia a že sú ochotní tam robiť.
Sú všetci zamestnanci vybavení ochrannými pracovnými pomôckami, dostávajú v letných
mesiacoch pitný režim, keďže tam musia byť neznesiteľné podmienky.
Ak sa zvýši stupeň separácie odpadov, skladovacie priestory nebudú už vyhovujúce, uvažovať,
čo s tým ďalej.
MUDr. Maškulík potvrdil vyjadrenie Ing. Demka ohľadom poriadku a čistoty na hale
separovaného zberu a doplnil, že sa tam vždy stretáva aj s ústretovosťou zamestnancov.

- 13 Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS sa vyjadril k pripomienkam Ing. Demka:
-Dôvodom nízkej návštevnosti kúpaliska bolo nepriaznivé počasie počas letných mesiacov
nielen v našom meste, ale aj v iných mestách.
-Nárast spotreby elektrickej energie nebol spôsobený tým, že boli montované led svietidlá, ale
príčinou je to, že verejné osvetlenie sa už nevypína počas nočných hodín.
-Po skončení vykurovacieho obdobia posúdi firma, ktorá rekonštruovala podlahu mestskej
telocvične jej stav, ak nebude vyhovujúci, vzniká nárok na podanie reklamácie.
-Pracovný odev a pomôcky majú všetci zamestnanci MsPS, tak ako majú dostávať a majú
zabezpečený aj pitný režim.
-Nízke percento zisku bolo spôsobené najmä tým, že zo strany Envipak, s ktorým má MsPS
podpísanú zmluvu neboli dodržané podmienky. Preto sme museli pristúpiť k úsporným
opatreniam, teda optimalizovať náklady a príjmy.
Ing. Drutár – je zabezpečená kontrola registračnej pokladnice na kúpalisku ?
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – kontrola je zabezpečená, každý návštevník kúpaliska dostáva
pri vstupe a zaplatení pásku na ruku.
P. Šandor požadoval na podnet občanov otvorenie kúpaliska skôr pred sezónou, čím by sa
zvýšila návštevnosť kúpaliska.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS sa snažil vysvetliť, že by to bolo neefektívne, všetky služby by
museli byť na sto percent obsadené.
Medzi poslancami o tejto záležitosti prebehla diskusia.
Ing. Demko poukázal na stopercentný nárast spotreby elektrickej energie na kúpalisku
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, zistiť príčiny zvýšenia.
Ing. Drutár navrhol výmenu starých čerpadiel, v dnešnej dobe sa používa iná technológia.
MsZ ukladá:
Analyzovať spotrebu elektrickej energie na mestskom kúpalisku za obdobie 2015 – 2018.
T: 15.06.2019

Z: riaditeľ MsPS

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.

- 14 Primátor navrhol riešenie na rozšírenie skladovacích priestorov separovaného odpadu.
Vhodným miestom na uskladnenie separovaného odpadu by mohol byť pozemok oproti hale
separovaného odpadu (pole), kde sa nachádza aj časť mestského pozemku. Riešením by bolo
osloviť vlastníkov o výmenu pozemku, prípadne o odkúpenie pozemku.
Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 13: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčova, ekonómka MsPS podrobne
informovala o navrhovaných zmenách v položkách rozpočtu MsPS mesta Strážske.
MsZ zobralo na vedomie:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 108 810,17 €
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu
uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške:

704 807,17 €

Príjmy v €:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet spolu
Rozpočet spolu

605 997,00
98 810,17
704 807,17

Výdavky v €:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu

605 997,00
98 810,17
704 807,17

K bodu č. 14: Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že k predloženému návrhu záverečného
účtu neboli vznesené zo strany členov komisie žiadne pripomienky a komisia Záverečný účet
Mesta Strážske za rok 2018 odporúča schváliť.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o rozpočtovom
hospodárení Mesta Strážske za rok 2018. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 Zákona o

- 15 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v
členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti
mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a
výnosoch podnikateľskej činnosti.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu za rok
2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2018 výrokom schvaľuje celoročné
hospodárenie bez výhrad v zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Zároveň poukázal na časť č. 5 Prehľad o stave a vývoji dlhu s tým, že mestu končí komerčný
úver, takže teraz nastáva priaznivá doba, aby mesto mohlo zobrať nový úver.
MsZ zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu
Záverečného účtu za rok 2018.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Strážske k 31.12.2018.
– písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Mesto si splnilo zákonnú povinnosť
a dalo si audítorom overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie k 31.12.2018. Z auditu
účtovnej závierky bola vypracovaná Správa nezávislého audítora s názorom, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Strážske k 31. decembru
2018 a výsledku jeho hospodárenia.
MsZ zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta
Strážske k 31.12.2018.
MsZ schvaľuje:
Celoročné hospodárenie Mesta Strážske za rok 2018 bez výhrad.
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.

- 16 Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 po usporiadaní vo výške 479 816,09 € takto:
celý prebytok sa odvedie do rezervného fondu.
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.
Odvod zostatku finančných operácií vo výške 242 412,97 € do rezervného fondu.
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.
Tvorbu rezervného fondu:
a) Počiatočný stav

131 510,65 €

b) Tvorba

722 229,06 €

c) Konečný zostatok

853 739,71 €

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.
MsZ ukladá:
Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 614 049,82 €
v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období.
T: 31.12.2019

Z : vedúca ekonomického oddelenia

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.
MsZ ukladá:
Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné
obdobie 2018 vo výške 25 945,66 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých období.
T: 31.12.2019

Z : riaditeľ MsPS

- 17 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.

K bodu č. 15: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.1/2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že návrh I. zmeny rozpočtu mesta rieši
financovanie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta. V návrhu sa uvažuje s použitím
prebytku hospodárenia z roku 2018 vo výške 706 488,00 € na krytie kapitálových výdavkov
a to: rekonštrukciu mestských komunikácií vo výške 33 600 €, výstavba detského ihriska vo
výške 25 000 €, obnova klziska vo výške 600 000 €. Komisia odporúča MsZ predložený návrh
schváliť.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila ďalšie podrobné

informácie

ohľadom konkrétnych zmien položiek v rozpočte mesta.
Primátor konštatoval, že najvyššou položkou 1. zmeny rozpočtu mesta je obnova klziska
v Strážskom, dnes bola upresnená výška rozpočtu na 583 000 eur. Zároveň upozornil, že je
potrebné určiť poradie realizácie ďalších investičných akcií, ktoré už boli schválené v minulom
roku. Jedná sa o rozšírenie komunikácie s malým parkoviskom medzi ul. Mierová
a ul. Komenského a rekonštrukcia parkoviska medzi ul. Mierová a Komenského, ktoré nie je
možné naraz zrealizovať.
Ing. Drutár poskytol podrobné informácie, ktoré si sám zistil ohľadom projektu obnovy klziska.
Informoval o technológii, o technických parametrov, investičných nákladov, o predpokladanej
výške prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej energie. Ide o obnovu existujúcej
plochy tak, aby sa mohla prevádzkovať celoročne v dvoch režimoch prevádzky a to ako suchá
betónová plocha a ľadová plocha počas zimného obdobia. Informoval aj o prieskume, ktorý si
urobil medzi občanmi mesta, z ktorých väčšina podporila tento projekt.
Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP informoval, že komisia nemá výhrady
k projektovej dokumentácii uvedeného projektu. Navrhol v prípade možnosti financovania
tohto projektu osloviť aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský zväz
ľadového hokeja alebo z iných zdrojov. Ako postup pri verejnom obstarávaní odporučil použiť
elektronickú aukciu, aby mohlo byť klzisko prevádzkyschopné už tento rok.
Keďže sa dnes rozpočet na obnovu klziska podľa projektovej dokumentácie znížil, navrhol
presunúť finančné prostriedky vo výške 20 500 eur na rekonštrukciu mestských komunikácií

- 18 v časti Krivošťany, konkrétne od RD č. 346 po RD č. 342, od RD č. 340, a od RD č. 680.
Výška kapitálového rozpočtu sa nezmení, zmení sa len presun položiek rozpočtu.
MUDr. Maškulík - poplatky za vstupné, či za prenájom klziska môžu pokryť energetické
náklady na prevádzkovanie klziska, záujem o klzisko by mal byť veľký.
Primátor informoval o hľadaní možností financovania klziska. V júni tohto roka sa v
Michalovciach uskutoční zasadnutie vlády, na ktorom bude jednať s prípravným výborom
o možnosti príspevku na naše klzisko. Taktiež v júni bude voľba nového prezidenta
slovenského zväzu ľadového hokeja, kde by mala nastať zmena pri financovaní klzísk na
Slovensku, keďže doterajší model nebol dobrý, o čom svedčí výstavba len 2 klzísk na
Slovensku.
PaedDr. Dzurillová navrhla zapracovať do ďalšej zmeny rozpočtu mesta dotáciu pre
Rímskokatolícku cirkev Strážske vo výške 10 000 eur na vypracovanie projektovej
dokumentácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, pre zlepšenie stavu kultúrneho
dedičstva. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola na MsÚ doručená ešte v minulom roku.
MUDr. Maškulík navrhol zapracovať do ďalšej zmeny rozpočtu mesta dotáciu pre Futbalový
oddiel ŠK Strážske vo výške 15 000 eur, keďže klubu ich rozpočet nepostačuje.
MsZ schvaľuje:
V súlade s ods. 2 § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Strážske
rozpočtovým opatrením č. 1/2019:
a) prekročenie príjmov o

726 679,83 €

b) prekročenie výdavkov o 726 679,83 €
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 923 877,83 €.
Príjmy vo výške:

5 923 877,83 €

Výdavky vo výške:

5 923 877,83 €

Príjmy:

3 685 097,00 €

Kapitálový rozpočet

1 400 469,83 €

Finančné operácie
Spolu

838 311,00 €
5 923 877,83 €

Výdavky
Bežný rozpočet

3 490 639,00 €

Kapitálový rozpočet

2 328 580,83 €
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104 658,00 €

Spolu

5 923 877,83 €

Text rozpočtového opatrenia č. 1/2019 je prílohou č. 1 Uznesenia č. 244/2019.
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.
MsZ ukladá:
Pripraviť návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v položkách:
-FK 08.4.0 EK 642 zvýšenie o 10 000 € na dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Strážske (na
vypracovanie PD na obnovu národnej kultúrnej pamiatky)
-FK 08.1.0 EK 642 zvýšenie o 15 000 € na činnosť futbalového oddielu ŠK Strážske
T: 30.04.2019

Z: MsÚ

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.
MsZ ukladá:
Realizovať výstavbu mestských komunikácií v časti Krivošťany:
MK od RD č. 346 po RD č. 342
MK od RD č. 340
MK od RD č. 680
T: 31.12.2019

Z: MsÚ

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.

K bodu č. 16: Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov
za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej
umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že vzhľadom
k skutočnosti, že platilo pôvodné VZN č. 5/2011 vrátane Dodatkov č. 1-4, bolo potrebné ho
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Navyše došlo k novelizácií Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.2019, kde dieťa,
ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky má obed zdarma.
Poplatky vyberané od zákonných zástupcov detí/žiakov neboli postačujúce pre plynulý chod
jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske.
K návrhu VZN boli v stanovenej zákonnej lehote doručené 2 pripomienky a stanovisko
finančnej komisie. Podľa rokovacieho poriadku zriadená príslušná komisia doručené
pripomienky prejednala a pripravila návrh na schválenie. Vyhodnotenie pripomienok, písomný
materiál mali poslanci k dispozícii doma.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že členovia komisie sa podrobne zaoberali
návrhom VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov. Komisia navrhuje zmeny
vo výškach poplatkov v jednotlivých šk. zariadeniach.
Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ vo svojom obsiahlom vystúpení poukázala na niektoré
dôležité fakty, ktoré by mali poslanci pri svojom rozhodovaní pri schvaľovaní poplatkov
zvážiť. Je potrebné prihliadať na finančné možnosti občanov nášho mesta, pre ktorých je
niekedy problém zaplatiť aj 1 euro. V niektorých mestách sú poplatky nižšie ako v našom
meste a v niektorých CVČ nie sú vôbec spoplatnené. Navýšenie poplatkov o 200 alebo až
o 400 percent bude mať veľmi nepriaznivý dopad na činnosť CVČ. Predpokladá sa o polovicu
menej prihlásených detí na záujmovú činnosť v CVČ.
Primátor navrhol hlasovať len o tých návrhoch, v ktorých je navrhnutá zmena výšky poplatku
a na záver hlasovať o VZN ako celok.
Mgr. Marek, predseda komisie postupne predkladal návrhy, v ktorých je navrhovaná zmena.
Materská škola:
Poplatok za dieťa do troch rokov vo výške 14 eur.
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.
Zrušenie poplatku počas letných prázdnin vo výške 20 eur.
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.
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Poplatok za štúdium pre dospelých s vlastným príjmom vo výške 20 eur.
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.
Poplatok za štúdium pre dospelých s vlastným príjmom - skupinové vo výške 15 eur.
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.
Poplatok za štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu – individuálne vo výške 10 eur.
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.
Centrum voľného času:
Poplatok - plnoletý žiak bez vlastného príjmu vo výške 5 eur.
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.
Poplatok - dospelá osoba vo výške 10 eur.
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.
Poplatok - INFOKLUB vo výške 1 euro.
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.
Poplatok - HERNE vo výške 1 euro.
Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Michal
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Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomná: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
MsZ sa uznáša:
Na VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti
centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školských jedálňach.
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.

K bodu č. 17: Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že dôvodom návrhu
zmeny je zvyšujúci sa nárast žiadostí od invalidných dôchodcov o finančný príspevok na
stravovanie, ktorých invalidný dôchodok síce neprekračuje stanovenú hranicu do 500,- Eur, ale
v mnohých prípadoch sa jedná o invalidných dôchodcov, ktorí majú aj vedľajšie príjmy
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vo väčšine prípadov prevyšujú stanovenú
hranicu. Ďalším dôvodom návrhu zmeny pri posudzovaní príjmov je skutočnosť, že mnohí
pracujúci starobní dôchodcovia spolu so starobným dôchodkom a vedľajším príjmom
neprekročia stanovenú hranicu 500,- Eur. Preto Mesto navrhuje, aby sa pri posudzovaní
príjmov brali do úvahy spolu s výškou dôchodku aj tieto vedľajšie príjmy z pracovnoprávnych
vzťahov, kde by bolo umožnené poberať príspevok aj pracujúcim starobným dôchodcom, ktorí
po zrátaní súbehu všetkých príjmov neprekročia hranicu 500,- Eur.
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.
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.
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady informovala o postupe vypracovania štatútu
mestských novín Naše mesto. V prípade, ak vzniknú nejaké nové situácie, ktoré v štatúte nie
sú zastrešené, bude sa štatút mestských novín podľa potreby upravovať.
MsZ schvaľuje:
Štatút mestských novín Naše mesto.
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.
K bodu č. 19: Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom časti
nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie informoval, že komisia doporučuje
schválenie predložených podmienok OVS, ale so zmenou ceny z 300 € na 350 € mesačne.
Hlasovanie za návrh obchodno-podnikateľskej komisie za zmenu ceny 350 € za prenájom.
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.
MsZ schvaľuje:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne Bufet a súvisiace priestory. Podmienky sú prílohou č. 4 Uznesenia č. 244/2019.
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.
MsZ ukladá:
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet
a súvisiace priestory.
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Z: MsÚ

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.

K bodu č. 20: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za
rok 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
P. Šuľak, predseda komisie životného prostredia informoval, že členovia komisie zobrali
správu o nakladaní s KO a DSO za rok 2018 na vedomie.
P. Bočková, spracovateľka predloženého materiálu informovala, že v správe je zhodnotený
celý minulý rok s tým, že najvýraznejší medziročný pokles bol zaznamenaný pri
produkcii drobného stavebného odpadu od obyvateľov o 79,26 t (v porovnaní s rokom 2015
o 426,32 t). Produkcia objemného odpadu sa oproti roku 2017 zvýšila o 52,18 t. Každý občan
mesta (vrátane podnikateľov, v priemere) za minulý rok vyprodukoval 260,14 kg komunálneho
odpadu (zmesový a objemný), 4,1 kg drobného stavebného odpadu a 285 kg komunálneho
odpadu vytriedil. Ak počítame do vytriedených zložiek iba občanmi vytriedené odpady – mimo
kovov z výkupní, každý občan vytriedil 46,9 kg.
P. Šuľak poukázal na veľký problém s občanmi nášho mesta, ktorí sú nedisciplinovaní a
vyhadzujú stavebný a nadrozmerný odpad na miesta, na ktoré nie sú určené. Najviac
uvedeného odpadu umiestňujú do mestského parku pri amfiteátri, aj napriek tomu, že je tam
nainštalovaná kamera. Najviac nadrozmerného odpadu sa zaznamenáva po víkende, pričom
každý piatok je zber nadrozmerného odpadu. Tento problém sa zatiaľ nedá riešiť, chceme
dosiahnuť, aby občania umiestňovali stavebný a nadrozmerný odpad na miesto, ktoré je na
umiestnenie určené, je to miesto v areáli technických služieb. Dôvodom uvedeného problému
je aj zvýšenie poplatku za uloženie stavebného odpadu.
Ing. Drutár navrhol znížiť, prípadne úplne zrušiť poplatok za uloženie stavebného odpadu, aby
odpad nebol vyhadzovaný po okolí, je na zváženie mesta, čo je horšie, keď to zbierame po
celom meste, alebo to mesto zaplatí.
Ing. Demko navrhol zmeniť harmonogram vývozu nadrozmerného odpadu z piatka na
pondelok, vyskúšať zmenu. Vytvoriť stabilné ohradené stojiská pre separovaný odpad,
vyskúšať ich umiestniť pri veľkých bytových domoch. Zaviesť žetónový systém pre rodinné
domy.
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navrhnuté na zasadnutí MsZ v januári tohto roka.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že za účelom získania informácií, ktoré by mali
prispieť k zlepšeniu výsledkov pri separovanom zbere v našom meste spoločne s p. Bočkovou,
referentkou ŽP vycestovali do Liptovského Mikuláša. Riaditeľ Verejnoprospešných služieb
Liptovského Mikuláša informoval o ich skúsenostiach a aktivitách. Taktiež absolvovali
obhliadku haly separovaného zberu, zberného dvora, kompostoviska, prekládkovej stanice
TKO a veľkého sídliska s bytovými domami. Po vzájomnej diskusii sa zistilo, že všetky
aktivity spojené so separovaným zberom od publikácie článkov v našich novinách, na
webovom sídle mesta a MsPS, organizovaní exkurzií ZŠ, MŠ robíme rovnako. Koncepcia
zberu odpadu je založená v našom meste na systéme viackomorových kontajnerov na rozdiel
od L. Mikuláša, kde základ je postavený na 1 100 litrových kontajneroch. Osveta pri
separovanom zbere je približne na rovnakej úrovni a rozdiel je hlavne v zmýšľaní pri
roztrieďovaní odpadu a vynášaní odpadu obyvateľov našich miest.
Ďalej informoval, že MsPS pristúpil k zvýšeniu frekvencie vývozov viackomorových
kontajnerov na separovaný odpad, kde dôraz kladie na piatky a pondelky. Zamestnanec MsPS
zabezpečí pri kontrole naplnenia kontajnera posun odpadu od bočného otvoru tak, aby
nevznikal dojem, že kontajner je preplnený. MsPS zabezpečí vybetónovanie plochy pod
kontajnery, aby neboli položené na trávniku a v prípade nepriaznivého počasia, aby okolo
nebolo blato.
P. Bočková, referent ŽP informovala, že mesto sa zapojilo do projektu na zberný dvor. Ak bude
projekt schválený, je potrebné zvážiť systém spoplatňovania drobného stavebného odpadu,
keďže v rámci uvedeného projektu boli stanovené určité limity a v prípade ich nedodržania,
bude musieť mesto finančné prostriedky vrátiť. Ďalej poukázala na problém s navrhovaným
systémom zavedenia žetónov, pretože podľa zákona musí byť zavedený pre všetkých rodinné
domy, nielen pre jednu ulicu. Taktiež sa obáva sa, že odpad bude mimo kontajnerov,
v extraviláne, intraviláne mesta, je to na zváženie.
Primátor - komisia ŽP predložené návrhy prehodnotí a pripraví riešenie, ktorým sa bude MsZ
zaoberať na budúcom zasadnutí MsZ.
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správu za rok 2018 zobralo MsZ
na vedomie.
K bodu č. 21: Návrh textu do kroniky mesta za rok 2017
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
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pripomienky.
PaedDr. Dzurillová upozornila na niektoré chybné údaje v predloženom návrhu textu do
kroniky mesta.
Primátor – pripomienky je potrebné doručiť na MsÚ, aby ich kronikár mesta mohol
zapracovať.
Ing. Demko – na webovej stránke mesta nie sú zverejnené texty kroník z minulých rokov, je
možné ich tam doplniť.
Primátor – požiadame kronikára mesta o ich doplnenie.
MsZ schvaľuje:
Text do kroniky mesta Strážske za rok 2017.
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.
K bodu č. 22: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok
2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za
rok 2018.
K bodu č. 23: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za
rok 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností
a petícií za rok 2018.
K bodu č. 24: Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ
a MŠ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.

- 27 MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ
a MŠ.
K bodu č. 25: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006
údržba budov, objektov alebo ich častí
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK
635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí.
K bodu č. 26: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania základnej finančnej
kontroly na MsÚ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania základnej
finančnej kontroly na MsÚ.
K bodu č. 27: Informácie zo zasadnutí komisií
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
V diskusii na zasadnutí komisie odznelo:
-Ako bude mesto riešiť zvyšok topoľa v parku?
Mesto Strážske na základe darovacej zmluvy darovalo bezodplatne kmeň stromu Topoľ biely,
nachádzajúci sa v miestnom parku v Strážskom za účelom vystavenia v prírodnom múzeu
Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Podľa informácii p. Kofiru časť
kmeňa bude vystavená aj vo Zvolene, Trenčíne a Sobranciach. Časť kmeňa bola darovaná aj
múzeu v Gelnici. Jeden odrezaný kus ostal v meste a bude sa doň vypaľovať erb mesta. Je
potrebný vyškolený pracovník nehovoriac o váhe tohto stromu druhá časť začala horieť, urobili
sme kroky aby sa uložil na skládku biologického odpadu odstránime na náklady MsPS.
-Základná škola pripravuje zlepšenie triedenia odpadov v triedach s tým, že upratovačky budú
vytriedené odpady umiestňovať do kontajnera na triedený zber; každá trieda sa zúčastní
exkurzie na hale triedeného zberu, škola zorganizuje akciu Dni zeme.
-Aká je súčasná voľná kapacita skládky Hôrky-Pláne? Ako sa bude riešiť uzavretie
a rekultivácia skládky po ukončení jej životnosti? Aká je výška rezervného fondu – aby mestu

- 28 neostalo riešenie uzatvorenia skládky bez peňazí.
V súčasnosti povolená II. kazeta, vrátane "V" priestoru medzi I. a II. kazetou OO (ktorý sa
teraz stavia) predstavuje voľnú kapacitu cca 120 tis. m3, povolené je aj využitie priestoru medzi
skládkou NO a OO cca 90 tis. m3, t. j. kapacita na cca 5,5 roka.
-Je možné zriadiť zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad v Krivošťanoch? Pôvodne
boli zriadené 2 zberné miesta (pri cintoríne a pri Laborci), ktoré na žiadosť občanov boli
zrušené. Mesto nevlastní parcelu vhodnú na zriadenie zberného miesta.
-Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov na zber biologicky rozložiteľného odpadu zverejniť
na tabuli v Krivošťanoch, - bolo urobené, pochváliť ľudí, ktorí odpad upravujú tak ako má byť.
-Ako má postupovať občan ak zistí nelegálny výrub dreviny? Nelegálny výrub v intraviláne
mesta ohlásiť mestu, v extraviláne ohlásiť na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP
Michalovce alebo nahlásiť na políciu.
-Požiadavka na navýšenie finančného príspevku na likvidáciu biologického rozložiteľného
odpadu v bytových domoch.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek
Komisia odporúča MsZ schváliť dotácie pre spoločenské organizácie podľa predloženého
návrhu.
MsZ schvaľuje:
Dotácie pre spoločenské organizácie:
OV Slovenský zväz chovateľov

300 €

Slovenský červený kríž

300 €

Slovenský rybársky zväz

200 €

Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany

1 400 €

Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske

700 €

Pravoslávna cirkevná obce Strážske

700 €

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.

- 29 Pripravované podujatia:
17.04.2019 - Deň ZEME
30.04.2019 - Stavanie mája o 14,30 hod.
17.05 - 18.05.2019 - XXIII. „Strážčanský jarmok“
30.05.2019- MDD v parku o 15,30 hod.
Členovia komisie reagovali na aktuálny stav vo FS Strážčan, kde počet členov nestúpa, najmä
chlapčenská zložka absentuje, komisia navrhuje aby FS Strážčan patril pod CVČ a umelecky
viedol Ing. Martin Ťasko, ktorý je zároveň vedúcim DFS Stražčanik. Riaditeľka CVČ
Mgr. Marta Kordeľová a Ing. Martin Ťasko súhlasili s návrhom komisie za určitých finančných
podmienok a od septembra 2019 by FS Strážčan začať pracovať pod CVČ v Strážskom.
Komisia zobrala na vedomie informáciu ohľadom zahraničného zájazdu DFS Stražčanik, ktorý
bude reprezentovať mesto Strážske v Chorvátsku v dňoch od 01. – 05. júna 2019.
Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová
Redakčná rada sa na zasadnutiach zaoberala prípravou návrhu štatútu mestských novín „Naše
mesto“. Ďalšie zasadnutie redakčnej rady je naplánované na budúci týždeň.
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Všetky body programu zasadnutia komisie už boli dnes prerokované.
Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Bytová komisia – informoval p. Knap
Komisia vzala informácie o nedoplatkoch nájomcov z ul. Obchodnej na vedomie a odporúča
schváliť opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na obdobie do 31.12.2019.
MsZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440).

- 30 OPAKOVANÝ NÁJOM
PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

DO

Miško Marcel

U-3/A/2

31.12.2019

Semancová Angela

U-3/A/4

31.12.2019

Dančišin Erik

U-3/A/5

31.12.2019

Semancová Jana

U-3/A/7

31.12.2019

Benkoová Ľubica

U-3/B/3

31.12.2019

Skoupilová Ingrid

U-3/C/3

31.12.2019

Turok-Meceňová Jana

U-3/C/4

31.12.2019

Pavolková Mária

U-3/C/5

31.12.2019

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.
Komisia vzala informácie o nedoplatkoch nájomcov z ul. Laboreckej na vedomie a odporúča
uzatvoriť zmluvy o opakovanom nájme bytov na obdobie do 31.12.2019.
B/ Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27).
OPAKOVANÝ NÁJOM
PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

DO

Goroľová Miroslava

A-1

31.12.2019

Dudičová Gabriela

A-2

31.12.2019

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav

A-5

31.12.2019

Žilková Lucia

A-6

31.12.2019

Goroľ Karol a Goroľová Silvia

A-7

31.12.2019

Adam Emil

A-8

31.12.2019

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva

A-9

31.12.2019

Janičo Roman a Janičová Ingrid

A-10

31.12.2019

Hrnčiarová Monika

B-1

31.12.2019

Tolvajová Gabriela

B-4

31.12.2019

Ridajová Silvia

B-5

31.12.2019

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.

- 31 Igor Michlovič žiada o 2-izbový nájomný byt. Ako odôvodnenie žiadosti uvádza rozvod
s dlhoročnou manželkou. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu.
Komisia žiadosť prejednala - žiadosť spĺňa kritéria v zmysle VZN č. 5/2016 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve meste Strážske. Komisia odporúča pridelenie
2-izbového nájomného bytu č. U-3/C/7 na ul. Obchodnej 440.
MsZ schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu (ul. Obchodná 440)
MENO A PRIEZVISKO

ČÍSLO BYTU

NA DOBU DO

Igor Michlovič

U-3/C/7

31.12.2019

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.
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap
P. Anna Vilkovská Cambera žiada o prenájom časti pozemku KNC p. č.116/1 o výmere 28 m²
za účelom zriadenia drevenej terasy o pôdorysných rozmeroch 7 x 4 v zmysle situačného
nákresu. Ide o skvalitnenie služieb prevádzky zmrzliny a rozostavanej prístavby cukrárne.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča schváliť zámer na prenájom pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na prenájom pozemku za cenu 10 Eur/m²/rok.
Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP informoval, že komisia doporučuje schváliť
zámer a následne prenájom časti pozemku.
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 116/1, výmera
28 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236,
pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske, pre Anna Vilkovská - CAMBERA,
Vihorlatská 624, 072 22 Strážske, IČO: 43066003 na dobu neurčitú za cenu 10,00
Eur/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
Zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí so zdôvodnením: predmetný pozemok je pozemkom
susediacim s pozemkom registra „C“ parcelné číslo 116/14, na ktorom je umiestnená
rozostavaná prístavba „Polyfunkčný objekt, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“

- 32 prevádzkovej budovy zmrzliny umiestnenej na parcele registra „C“ parcelné číslo 106/14,
súp. číslo. 19, ktorej prevádzkovateľkou je žiadateľka Anna Vilkovská – CAMBERA.
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.
MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 116/1, výmera 28 m²
pre Anna Vilkovská - CAMBERA, Vihorlatská 624, 072 22 Strážske, IČO: 43066003.
T: 18.04.2019

Z: MsÚ

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

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Strážske žiada o pridelenie priestorov na U2 – miestnosť
č. 7 a č. 8, v ktorých by organizovali činnosť a mali tam sídlo. Cieľom činnosti je naplnenie
dokumentu Národný program aktívneho starnutia, zameraný na ľudské práva starších osôb. Za
priestory sú ochotní uhrádzať finančný príspevok, aký uhrádzajú iné organizácie resp.
združenia v meste.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča schválenie priestorov za cenu 1 Eur/rok.
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 4 o výmere 20 m² a
miestnosť číslo 5 o výmere 10 m² v stavbe - budova U2, súpisné číslo 439, ul. Obchodná,
stavba postavená na parcele 287, stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236 pre okres
Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske, pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov
Slovenska Strážske za cenu 1 Eur/rok so zdôvodnením: predmetné nebytové priestory sú
dlhodobo neobsadené a budú slúžiť občanom – členom na činnosť a aktivity občianskeho
združenia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
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.

- 33 MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 4 o výmere 20 m² a
miestnosť číslo 5 o výmere 10 m² v stavbe - budova U2, súpisné číslo 439, ul. Obchodná,
Strážske pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Strážske.
T: 18.04.2019

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap, Miroslav Kusý,
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Demko
-Ponuka na odpredaj rodinného domu č.360 a priľahlých pozemkov od Emil Lukčo
(potencionálne priestory pre drobnochovateľov) – mesto priestor momentálne nepotrebuje
k dispozícii, drobnochovatelia sa nevyjadrili a nežiadali. Komisia berie ponuku na vedomie.
-Zatekanie striech nad prevádzkou MILK AGRO, Požiarnou zbrojnicou (prístavbová časť,
ktorá nebola opravená) a nad kotolňou.
Komisia doporučuje pripraviť cenové ponuky na opravy striech, nad plynovou kotolňou je
cenová ponuka 9 891,02 € s DPH z roku 2018. V rámci Dodatku č. 4 k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta je uvedené, že nájomca je oprávnený požadovať odpočet z
nájmu len v prípadoch opravy strechy, opravy vonkajšej fasády, zateplenia objektu, výmeny
okien, vonkajších dverí, elektroinštalácie a rekonštrukcie vody, plynu, a kúrenia maximálne
50 % nákladov schválených MsZ, pokiaľ MsZ nerozhodne inak. Nad časťou požiarnej
zbrojnice, ktorá nebola realizovaná v minulom roku je nájomca Jakub Kaňuch Kaňuchstav,
ktorý môže uskutočniť udržiavacie práce na základe predloženej cenovej ponuky a požiadať
o odpočet nájmu v zmysle uvedeného dodatku, je to medzi komunikáciou mesta a nájomcu.
-Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo schválené zadanie územného plánu zóny za účelom
zapracovania plochy rozšírenia cintorína na pozemku registra KNE p. č. 377/24, k. ú. Strážske.
– po konzultácii s obstarávateľom územného plánu je potrebné zadať zmeny a doplnky č.4
(vzhľadom k tomu, že v ÚPN z roku 2004 tam nie je zadané žiadne funkčné využitie) a po
jednaní so Slovenským pozemkovým fondom vieme dostať do majetku ešte pozemok registra
KNE p. č. 1511/1, k. ú. Strážske, za účelom plochy parkoviska pre rozšírenie cintorína.

- 34 MsZ schvaľuje:
Zadanie Zmeny a doplnky č. 4 v zmysle § 11 ods. 5 písm. g) stavebného zákona na pozemku
registra KNE parc. 377/24, katastrálne územie Strážske za účelom zapracovania plochy
cintorína v danej lokalite a na pozemku registra KNE parc. č. 1511/1, katastrálne územie
Strážske, za účelom plochy parkoviska pre rozšírenie cintorína.
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
Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala p. Kováčová
P. Tamara Peyk žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na mimoriadne liečebné
náklady. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu
výpomoc vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Strážske.
MsZ schvaľuje:
Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Tamaru Peyk vo výške 50 €.
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
P. Anna Vašátková žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych
výdavkov spojených s liečebnými nákladmi. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu
výpomoc vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Strážske.

MsZ schvaľuje:
Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Annu Vašátkovú vo výške 50 €.
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

- 35 P. Marta Michalíková žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci na mimoriadne
liečebné náklady a na základné vybavenie domácnosti. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči
mestu. Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľke poskytnúť jednorazovú sociálnu
výpomoc vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Strážske.
MsZ schvaľuje:
Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Martu Michalíkovú vo výške 50 €.
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
P. Slavomír Čurma žiada o poskytnutie jednorazovej dávky. Ako odôvodnenie žiadosti uvádza
nasledovné: Má zdravotné problémy a z tohto dôvodu sa nemôže zamestnať. Žiadateľ má
vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadateľ už bol v minulosti vyzvaný k doplneniu žiadosti,
k žiadosti však nedoložil všetky požadované doklady.
Komisia žiadosť opätovne prehodnotila. Žiadosť nie je v súlade s kritériami stanovenými vo
VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske. Žiadateľ
bude opätovne vyzvaný na doplnenie žiadosti.
Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora
mesta.
Športová komisia, komisia ochrany verejného poriadku a vyraďovacia komisia nemala
zasadnutie.
K bodu č. 28, 29: Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne
P. Kusý poukázal na katastrofálny stav zábradlia na moste cez rieku Laborec, kde môže dôjsť
k úrazu, komu to patrí.
O slovo požiadal p. Kužma, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili.
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

- 36 P. Kužma vo svojom vystúpení poukázal na súčasnú situáciu chodníkov na IBV, ktoré sú po
rekonštrukcii plynovodu v dezolátnom, katastrofálnom stave. Obyvatelia uvedenej lokality
mesta už v minulosti podali na MsÚ písomnú žiadosť, ale do dnes sa nič neudialo. Žiadal
poslancov, aby čím skôr našli riešenie, teda finančné prostriedky, aby sa chodníky mohli
dokončiť.
Primátor - komisia výstavby a ÚP sa bude touto záležitosťou zaoberať.
MUDr. Maškulík – do budúcna rozmýšľať nad výškou ceny za prenájmy pozemkov, ktoré
mesto prenajíma.
Primátor – poslanec má právo pri schvaľovaní predložiť iný návrh, ak nesúhlasí s návrhom
mesta.
PaedDr. Dzurillová – inštalovať vianočnú svetelnú výzdobu v časti hlavnej cesty smerom zo
Strážskeho na Humenné.
Ing. Drutár:
– opraviť vchod do parku (murárske práce, natretie brány), osadiť informačnú tabuľu o histórii
parku, o veku stromov, zatraktívniť park za minimálne finančné prostriedky.
- keďže mestu končí úver, pripraviť návrh architektonickej štúdie námestia s dôrazom na
vodozádržné opatrenia a zeleň, predpokladám, že projekt, ktorý bol v minulosti vypracovaný,
je starý, aktívne zapojiť občanov a poslancov, aby to bolo k všeobecnej spokojnosti.
-realizovať kvalitnú bytovú výstavbu pre mladé rodiny formou rekonštrukcie budov, napr.
budova bývalého LDCH blok 5, 6 alebo bývalá budova REGENY, ktorá je teraz na predaj.
Zosúladiť to so Štátnym fondom rozvoja bývania, preskúmať reálnosť mojich navrhovaných
riešení.
P. Knap – na ul. Za záhradami bola zrealizovaná plynofikácia, ale občania ešte nie sú napojení
na odber plynu.
Primátor informoval, že zmluvy s SPP už boli podpísané, občania sa už môžu pripájať, ak by
nastal nejaký problém, je potrebné to nahlásiť na MsÚ.
P. Knap:
- vyzvať majiteľov ubytovní Chemik o skrášlenie, pretože je to atrapa mesta.
- na ul. Laborecká chatrče – drevárky pri nájomných bytoch vyzerajú strašne neesteticky, nájsť
riešenie, ako by mohli mať estetický vzhľad.
- pripraviť návrh na odkúpenie pozemku (lesíka) smer na Humenné od Slovenského
pozemkového fondu, pretože sa občania sťažujú na zlú údržbu, aby údržbu mohol vykonávať
MsPS, nie Slovenský pozemkový fond.
- na ul. 1. mája je prepadnutá cesta.
- na ul. Mierová 630 na parkovisku sa nachádza vrak auta.
- realizovať výstavbu nájomných bytov v OD Laborec tak, ako to bolo v minulosti plánované,

- 37 bola vypracovaná štúdia na výstavbu nájomných bytov.
P. Šandor – na ul. Vihorlatská 625 pred druhým vchodom prepadnutá cesta, katastrofálny stav.
O slovo požiadala Mgr. Babjaková, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili.
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
Mgr. Babjaková vo svojom vystúpení poukázala na lavičky v parku, ktoré sú v katastrofálnom
stave, je potrebné ich opraviť alebo zabezpečiť nové. Odporučila vyznačiť prechod pre
chodcov na hlavnej ceste smerom z IBV ku DSS Lidwina, ktorý tam v minulosti bol.
Na detskom ihrisku upraviť kríky a stromy, ktoré neboli minimálne 10 rokov strihané.

Uznesenie a

záver č. 244/2019

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 16,45 hod. ukončil.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Stanislav Demko

Ing. Ondrej Drutár

