Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 27. júna 2019

Prítomní:

Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,

MUDr. Dana

Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič

Návrhová komisia: Mgr. Ľuboš Marek, Martin Šuľak, MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,

MUDr. Dana

Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič

Overovatelia:

Mgr. Ľuboš Marek, Martin Šuľak
Hlasovanie:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová,

MUDr. Dana

Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič

Zapisovateľka:

Jana Balická

-2Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka
Oznámenie o nastúpení náhradníka
Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát
Kontrola plnenia uznesení
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu “Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy
v meste Strážske“
10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania
projektu „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske“
11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
12. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019
13. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení
k 31.12.2018
14. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2020 - 2022
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2019
16. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom
na II. polrok 2019
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018
18. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v RO
a PO
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na materiál v hlavnej činnosti MsPS
20. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ
21. Informácie zo zasadnutí komisií
22. Interpelácie poslancov
23. Diskusia-Rôzne
24. Záver
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Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš
Marek, MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
K bodu č. 4: Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka
Primátor informoval, že dňa 09.05.2019 sa Ing. Stanislav Demko v súlade so Zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý
zanikol jeho písomným vzdaním sa.
MsZ zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka.
K bodu č. 5: Oznámenie o nastúpení náhradníka
Primátor informoval, že v súlade so Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva nastupuje ako prvý náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a nebol zvolený za poslanca vo voľbách 2018,
ktorým je Jozef Meňovčík.
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
bolo vydané v zákonom stanovenej lehote do 15 dní po zániku poslaneckého mandátu
zverejnením na úradnej tabuli dňa 23.05.2019.
MsZ zobralo na vedomie skutočnosť, že prvý náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva,
ktorý získal najväčší počet hlasov a nebol zvolený za poslanca vo voľbách v roku 2018 je
p. Jozef Meňovčík.
K bodu č. 6: Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát
P. Jozef Meňovčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý
prečítal a podpísal.
MsZ konštatuje, že p. Jozef Meňovčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva.
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Informuje primátor:
Úlohy z Uznesenia č. 244/2019 zo dňa 11.04.2019:
-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
– úloha splnená, v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky, je možné to schváliť.
MsZ schvaľuje:
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 v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu
hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že predmetný pozemok je pozemkom susediacim
s pozemkom registra „C“ parcelné č. 116/14, na ktorom je umiestnená rozostavaná prístavba
„Polyfunkčný objekt, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“ prevádzkovej budovy zmrzliny
umiestnenej na parcele registra „C“ parcelné č. 106/14, súp. č. 19, ktorej prevádzkovateľkou
je žiadateľka Anna Vilkovská – CAMBERA.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor,
Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
-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
– úloha splnená, v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky, je možné to schváliť.
MsZ schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 4 o výmere 20 m² a miestnosť číslo 5 o výmere
10 m² v stavbe - budova U2, súpisné č. 439, ul. Obchodná, stavba postavená na parcele 287,
stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236 pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.:
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za cenu 1 Eur/rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že
predmetné nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené a budú slúžiť občanom – členom na
činnosť a aktivity občianskeho združenia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor,
Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
- Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v kultúrnospoločenskom objekte súp. č. 510/3A na účel „Interiérové ihrisko pre deti s kaviarňou“.
P. Šuľak, predseda komisie na vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže informoval, že na
Mestský úrad v Strážskom nebol doručený do stanoveného termínu žiaden návrh. Komisia
odporúča obchodno-podnikateľskej komisii zaoberať sa návrhmi ďalšej využiteľnosti tohto
nebytového objektu.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v kultúrno-spoločenskom
objekte súp. č. 510/3A MsZ zobralo na vedomie.
- Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v Administratívnej
budove MsÚ.
P. Šuľak, predseda komisie na vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže informoval, že na
Mestský úrad v Strážskom nebol doručený do stanoveného termínu žiaden návrh. Komisia
odporúča obchodno-podnikateľskej komisii zaoberať sa návrhmi ďalšej využiteľnosti tohto
nebytového objektu.
MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov
v administratívnej budove MsÚ.
-Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet
a súvisiace priestory.
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Mestský úrad v Strážskom bola doručená do stanoveného termínu jedna žiadosť v zapečatenej
obálke. Uchádzač Ľubomír Sojka, Nová 617, Strážske, IČO:46 890 858 splnil podmienky
verejnej obchodnej súťaže. Komisia odporúča primátorovi mesta uzavrieť zmluvu s úspešným
uchádzačom.
MsZ zobralo na vedomie:
Prenájom časti nehnuteľnosti bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne v Strážskom,
ul. Obchodná, súp. č. 255, pre Sojku Ľubomíra, Nová 617/1, 072 22 Strážske za cenu
355,00 Eur mesačne na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
-Analyzovať spotrebu elektrickej energie na mestskom kúpalisku za obdobie 2015 – 2018
- úloha splnená, písomný materiál mali poslanci doma, primátor mal úvodný komentár.
Analýzu spotreby elektrickej energie na mestskom kúpalisku za obdobie 2015 – 2018 MsZ
zobralo na vedomie.
- 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 Rímsko-katolícku 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

Je samostatným bodom programu dnešného zasadnutia MsZ.
- Realizáciu výstavby mestských komunikácií v časti Krivošťany
-

Mestská komunikácia od RD č. 346 po RD č.342

-

Mestská komunikácia RD č. 340

-

Mestská komunikácia k RD č. 680

Primátor - k dnešnému dňu bola zrealizovaná výstavba mestskej komunikácie v časti
Krivošťany od rodinného domu č. 346 po rodinný dom č. 342, ďalšie mestské komunikácie sa
budú riešiť neskôr, v rámci naplnenia rozpočtu mesta.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
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Pripomienky:
- P. Kusý poukázal na katastrofálny stav zábradlia na moste cez rieku Laborec, kde môže dôjsť
k úrazu, komu to patrí.
Primátor - časť mosta patrí SVP, š. p. a časť je v správe KSK. SVP, š. p. sčasti zrealizoval
opravu zábradlia a taktiež prisľúbil doplniť poklopy na otvoroch. Zároveň bol oslovený KSK,
odbor dopravy, ktorý taktiež prisľúbil spoluprácu na odstránenie nedostatkov. V budúcnosti je
naplánované stretnutie s obidvoma stranami, na ktorom by malo byť dohodnuté riešenie
problémov uvedeného mosta do budúcnosti.
Primátor odporučil riešiť aj osvetlenie na moste v rámci finančných možností s tým, že navrhol
osadiť jeden stožiar na osvetlenie celého mosta.
-PaedDr. Dzurillová – inštalovať vianočnú svetelnú výzdobu v časti hlavnej cesty smerom zo
Strážskeho na Humenné.
Primátor – výzdoba bude sčasti nainštalovaná a v ďalších rokoch postupne dopĺňaná podľa
stavu finančných prostriedkov v rozpočte mesta na tento účel.
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.
Primátor – práce, ktoré sa týkajú opravy vchodu do parku realizuje v rámci možností MsPS
mesta. P. Bočková, referent ŽP pripravuje text na informačnú tabuľu, po predložení textu, bude
tabuľa vyrobená a osadená. Ďalej informoval, že Ministerstvo ŽP vyhlásilo výzvu zameranú
na zlepšenie kvality trávnikov, do ktorej sa by sa mesto chcelo zapojiť, aby sa získané finančné
prostriedky použili na zatraktívnenie parku.
- 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.
Primátor – s poslancami MsZ bolo dohodnuté, že prioritou tohto roku je obnova klziska. Keďže
mestu končí úver, v budúcom roku by bolo možné uvažovať o rekonštrukcii námestia. Starý
projekt námestia, ktorý bol vypracovaný na podmienky minulosti neprešiel, je potrebné
prerobiť projektovú dokumentáciu. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukciu námestia budeme
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s komisiami, spojiť sa s firmou, ktorá má autorské práva aj s inými odborníkmi.
-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.
Primátor – rozvoj mesta bez bytov pre mladé rodiny nie je možný. Podľa najnovších informácií,
bol objekt bývalej Regeny už odpredaný za účelom výstavby bytov. Kúpa budovy bývalého
LDCH, blok 5,6 stojí vysoké finančné náklady, tam je potrebné rozmýšľať o budúcom
parkovaní. Najlepším riešením bola v minulosti ponuka výstavby bytov v areáli bývalého
vojenského útvaru, kde sme nepotrebovali nič kupovať, bolo to riešenie zadarmo, bola to
výhodná ponuka.
MUDr. Jurečková, PhD. poukázala na to, že najvhodnejším objektom na výstavbu bytov je
budova bývalého LDCH a uviedla iné voľné priestory, ale predovšetkým práca je základom
toho, aby mladí ľudia neodchádzali z mesta. Zároveň oponovala, že ponuka v minulosti nebola
zadarmo, pretože rekonštrukcia vojenského útvaru by stála cca 3 mil. eur.
Primátor vysvetlil, že kým mesto nemá objekt vo vlastníctve, nie je možné žiadať nenávratný
finančný príspevok, ani zobrať úver na jeho rekonštrukciu. Ak by sme chceli realizovať
výstavbu bytov v bývalom LDCH, musíme budovu najprv odkúpiť za cca 200 tis. eur, až
potom realizovať jej rekonštrukciu, čo v tejto chvíli mesto nevie finančne zvládnuť. Výstavba
bytov je problém, ktorému sa treba venovať, boli určené priority – klzisko, námestie a potom
výstavba bytov.
Primátor informoval, že sa zúčastnil na výjazdovom zasadnutí vlády SR, ktoré sa konalo v
Michalovciach, na ktorom vystúpil a informoval vládu SR, aká je pripravenosť Minioceliarne
v Strážskom, kde by bol majiteľ ochotný spolupracovať a pomôcť aj rozvoju bývalému
Chemku, teda aj rozvoju nášho mesta a celého regiónu.
P. Knap:
- vyzvať majiteľov ubytovní Chemik o skrášlenie, pretože je to atrapa mesta.
Primátor – BytexStr., správca bytov Obchodná 252 podali ohlásenie udržiavacích prác, v rámci
ktorých je realizácia zateplenia, výmena okien, takže počkáme ako to bude vyzerať.
- na ul. Laborecká chatrče – drevárky pri nájomných bytoch vyzerajú strašne neesteticky, nájsť
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Primátor - pri výstavbe nízkoštandardných bytov na ul. Laborecká bol vypracovaný aj projekt
na riešenie uvedených chatrčí-dreváriek, boli vypracované rôzne alternatívy (kovová, oceľová,
drevená). Náklady na ich realizáciu sú 10 - 20 tis. eur, ktoré mesto teraz nemá, je potrebné
určiť priority, nájsť finančné prostriedky na ich výstavbu, aby nešpatili výhľad do tejto časti
mesta.
- 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.
Primátor poukázal na to, že nie je možné, aby mesto žiadalo od Slovenského pozemkového
fondu lesík na jeho údržbu. V smernom územnom pláne je tento priestor určený na občiansku
vybavenosť, je tam orná pôda, preto požiadavka mesta nemá šancu, aby sme to dostali len
preto, že tam chceme mať parčík, ktorý je umelo vytvorený a nie je v súlade so
smerným územným plánom mesta.
- na ul. 1. mája je prepadnutá cesta.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že došlo k omylu, prepadnutá cesta bola na
ul. Jahodnej, nie na ul. 1. mája. Nedostatky boli odstránené nielen na ul. Jahodná, ale aj na
ul. Družstevná a ul. Vihorlatská, kde boli cesty vyspravené.
- na ul. Mierová 630 na parkovisku sa nachádza vrak auta.
P. Roman, náčelník MsP potvrdil, že vrak auta bol odstránený.
- realizovať výstavbu nájomných bytov v OD Laborec tak, ako to bolo v minulosti plánované,
bola vypracovaná štúdia na výstavbu nájomných bytov.
Primátor informoval, že sa jedná o výstavbu nadštandardných bytov, ktorá bola v minulosti
plánovaná. V tom čase prejavila o nich záujem Minioceliareň s tým, že na výstavbu vopred
prispeje a odkúpi ich. Jedná sa o náklady vo výške 530 tis. eur, ktoré mesto v tomto čase nemá.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
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a spolufinancovania projektu “Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy
v meste Strážske“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v projekte boli
navrhnuté 2 opatrenia na zachytenie čo najväčšieho množstva zrážkových vôd zo strechy
Základnej školy a Mestského úradu Strážske,

ktoré sú v súčasnosti zvedené priamo do

jednotnej kanalizácie a následne do jednotnej mestskej kanalizácie (odvod splaškových
a dažďových vôd do ČOV spolu). Tie odtekajú bez úžitku, zaťažujú mestskú kanalizáciu, ČOV
a nakoniec aj financie mesta za odvedenie dažďových vôd a ich čistenie.
Projekt Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske rieši zachytávanie zrážkových vôd zo
strechy budovy ZŠ Strážske a ich odvedenie do podzemnej nádrže, v ktorej bude dažďová
voda akumulovaná. V čase bez zrážok bude využívaná na zalievanie zelene v areáli školy
a školského ihriska alebo futbalového ihriska za oplotením školy.
Projekt Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske rieši zachytávanie zrážkových vôd
zo strechy budovy Mestského úradu Strážske a ich odvedenie do podzemnej nádrže, v ktorej
bude dažďová voda akumulovaná. V čase bez zrážok bude využívaná na zalievanie zelene
v okolí MsÚ, ako aj cirkuláciu dažďovej vody v navrhovanom vodnom jazierku.
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci
výzvy:
-

kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40

-

názov projektu: Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste
Strážske

-

výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 317 485,21 € predstavuje čiastku
15 874,26 €

-

prípadné neoprávnené výdavky projektu

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

- 11 K bodu č. 10: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
a spolufinancovania projektu „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste
Strážske“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že zámerom
projektu je zabezpečovanie bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov
zamerané na včasnú identifikáciu nápadu trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti
v lokalitách s vyššou kriminalitou. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je monitorovanie mesta
zabezpečované prostredníctvom 8 analógových kamier, ktoré po technickej stránke sú už
zastaralé a nie sú schopné poskytovať kvalitné výstupy, je nutné pristúpiť k modernizácii
kamerového systému a pôvodné analógové kamery nahradiť digitálnymi kamerami.
Kamerový systém bude pozostávať z exteriérových antivandal IP kamier s nočným prísvitom
a inteligentnými funkciami. Cieľom vyhlásenej výzvy je zabezpečiť do budúcna prepojenie
Mestskej polície s Políciou SR, ktorá bude môcť zdieľať online prenos z mestského
kamerového systému, čím dôjde k zvýšeniu bezpečia obyvateľov mesta.
MsZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy:
- číslo II KMV 2019
- názov projektu: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske
- spolufinancovanie z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových
výdavkov
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič

K bodu č. 11: Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že Ministerstvo vnútra
SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na
výstavbu

a

rekonštrukciu predškolských

zariadení

v

obciach

s

prítomnosťou

marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Musí byť dodržaná minimálna kapacita určená
pre deti z MRK z kapacity zariadenia po navýšení o 30 % , ktorá predstavuje 20 % z plánovanej

- 12 kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska po navýšení. Počas sledovaného obdobia,
t. j. každý rok obdobia udržateľnosti, musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú
materskú školu/elokované pracovisko v sledovanom roku, min. 15% detí z MRK.
Ing. Drutár požadoval stanovisko PaedDr. Grigeľovej, riaditeľky MŠ k predloženému projektu.
PaedDr. Grigeľová vyjadrila súhlasné stanovisko k podaniu žiadosti o NFP a zároveň uviedla
závažné dôvody na rekonštrukciu MŠ.
Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia ohľadom navštevovania MŠ deťmi
marginalizovaných rómskych komunít.
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Materská škola
Strážske prístavba a rekonštrukcia“ na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta:
- kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
- výška povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie: Za : PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek,
MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
K bodu č. 12: Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval o navrhovaných
zmenách v položkách rozpočtu mesta, t. j. navýšenie o 10 000 € na dotáciu pre Rímskokatolícku farnosť Strážske (na vypracovanie PD na obnovu národnej kultúrnej pamiatky) a
zvýšenie o 15 000 € na činnosť futbalového oddielu ŠK Strážske.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh II. zmeny
rozpočtu mesta schváliť.

- 13 MsZ schvaľuje:
V súlade s ods. 2 písmenom a ), b ) § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta
Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2019:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 254 561,00 €
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených
v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 6 178 438,83 €.
Príjmy vo výške:

6 178 438,83 €

Výdavky vo výške:

6 178 438,83 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

3 930 858,00 €

Kapitálový rozpočet

1 409 269,83 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

838 311,00 €
6 178 438,83 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

3 726 400,00 €

Kapitálový rozpočet

2 347 380,83 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

104 658,00 €
6 178 439,83 €

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

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,

Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič, Vladimír Šandor
K bodu č. 13: Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných
zariadení k 31.12.2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných
zariadení k 31.12.2018.

- 14 K bodu č. 14: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2020 – 2022
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky
2020 – 2022.
K bodu č. 15: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
II. polrok 2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár s tým, že
poukázal na to, že tento materiál je možné počas roka meniť a dopĺňať.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2019
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ poveruje:
Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2019 – 31.12.2019
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
K bodu č. 16: Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí
MsZ v Strážskom na II. polrok 2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom
na II. polrok 2019 MsZ zobralo na vedomie.

- 15 K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných
dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Správu hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých
z rozpočtu mesta v roku 2018 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za
rok 2018 v RO a PO
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v RO a PO
MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na materiál v hlavnej
činnosti MsPS
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na materiál
v hlavnej činnosti MsPS.
K bodu č. 20: Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na servis, údržbu
a opravy áut na MsÚ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na servis, údržbu
a opravy áut na MsÚ.
K bodu č. 21: Informácie zo zasadnutí komisií
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak

- 16 Pripravuje sa návrh novely zákona o odpadoch, je v pripomienkovom konaní; je to už deviata
novela zákona, v ktorej je navrhovaných 132 zmien; nová povinnosť pre MsPS:
Ten, kto vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu alebo triedený zber komunálnych
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci je povinný:
a) zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom,
b) ohlasovať množstvá vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu a vyzbieraných
komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území
ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber
uskutočnený.
V diskusii na zasadnutí komisie odznelo: kedy sa budú rozdávať kompostéry občanom?
Primátor informoval, že kompostéry sú uložené v priestoroch MsPS a po ich kontrole,
predpokladá sa v auguste tohto roka by mali

byť rozdané občanom mesta. Zároveň

konštatoval, že keďže bol projekt úspešný, mesto ušetrilo 100 tis. eur, ak by projekt neprešiel,
mesto by muselo kompostéry zabezpečiť z vlastných zdrojov.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD.
Gabriel Tokár žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov
spojených s nevyhnutným ošatením. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu.
Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu
výpomoc vo výške 50,- Eur v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Strážske.
MsZ schvaľuje:
Jednorazovú sociálnu dávku pre Gabriela Tokára vo výške 50 €.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Zdržal sa: MUDr. Marián
Maškulík, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Opätovné prehodnotenie žiadosti:
Slavomír Čurma žiada o poskytnutie jednorazovej dávky. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči
mestu. Nakoľko žiadateľ doložil chýbajúce prílohy, komisia po opätovnom prehodnotení
žiadosti odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 50,- Eur

- 17 v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske.
MsZ schvaľuje:
Jednorazovú sociálnu dávku pre Slavomíra Čurmu vo výške 50 €.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora
mesta.
Bytová komisia – informovala PaedDr. Dzurillová
P. Bodnárová Beáta žiada o pridelenie 3-izbového nájomného bytu. Komisia žiadosť
preštudovala a následne prejednala - žiadosť spĺňa kritéria v zmysle VZN č. 5/2016
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve meste Strážske. Komisia
odporúča pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. U-3/A/3 na ul. Obchodnej 440.
MsZ schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu na ul. Obchodná 440:
MENO A PRIEZVISKO

Č. BYTU

NA DOBU DO

Ing. Beáta Bodnárová

U-3/A/3

31.12.2019

Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Tolvajová Zlatica (trvalý pobyt: Sobrance) žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného
bytu. Komisia žiadosť preštudovala, nevedie ju však v evidencii žiadateľov o nájomný byt,
nakoľko žiadosť nespĺňa kritéria stanovené VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske (žiadateľka nemá trvalý pobyt v meste
Strážske).
Tokárová Veronika žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu.
Komisia žiadosť preštudovala, nevedie ju však v evidencii žiadateľov o nájomný byt, nakoľko
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bytov vo vlastníctve mesta Strážske (žiadateľka nemá ku dňu podania žiadosti evidovaný trvalý
pobyt na území mesta Strážske viac ako 3 roky).
Kuchtová Dana žiada o pridelenie 2-izbového nájomného bytu. Žiadateľka nemá vyrovnané
záväzky voči mestu. Komisia žiadosť preštudovala a následne prejednala. Žiadosť nespĺňa
kritéria stanovené VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Strážske (žiadateľka má evidovaný nedoplatok na TKO a daní
z nehnuteľností).
Vašátková Anna žiada o pridelenie 2-izbového nájomného bytu. Žiadateľka má vyrovnané
záväzky voči mestu. Komisia žiadosť preštudovala a následne prejednala. V súčasnej dobe
mesto nedisponuje voľným 2-izbovým nájomným bytom. Žiadosť bude zaradená do
poradovníka žiadateľov o nájomný byt.
Opätovné prehodnotenie žiadosti:
Edita Dupaľová žiada o 2-izbový nájomný byt. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
Nakoľko žiadateľka doplnila prílohy k žiadosti, komisia žiadosť opätovne prejednala.
V súčasnej dobe mesto nedisponuje voľným 2-izbovým nájomným bytom. Žiadosť bude
zaradená do poradovníka žiadateľov o nájomný byt.
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala PaedDr. Dzurillová
P. Jana Štupáková žiada o prenájom pozemku p. č. 465/2 z dôvodu výstavby vonkajšieho
schodiska pred prevádzkou X-CAFFÉ, Nám. A. Dubčeka 251.
Stanovisko mesta: Oddelenie výstavby súhlasí, je to v rámci projektu námestia cca 7,83 m².
Komisia odporúča prenajať pozemok pod schodišťom za 16 Eur/m²/rok, ročne 125,28 Eur
s tým, že žiadosť musí podať majiteľ prevádzky, nie osoba, ktorá je v prenájme.
Marián Konečný - Montes žiada o doplnenie zmluvy v čl. 4 odst.2 - možnosť nájomcu dať
predmet zmluvy či už celý alebo jeho časť do užívania (podnájmu tretej osobe) – Občianskemu
združeniu Priatelia Vážky IČO: 52 097 536 so sídlom Krivošťanská 517/240, 072 22 Strážske
za účelom realizácie projektu MÓLO VÁŽKA na Laborci.

- 19 Stanovisko komisie: Komisia odporúča, ak je to procesne možné. V podstate ide o to isté čo už
bolo schválené – prenájom pozemku za účelom realizácie móla Vážka, len sa to musí právne
vysporiadať.
MsZ súhlasí:
V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta § 18 písm. a) s prenechaním časti
pozemku registra „C“ parcela č. 1436 o výmere 28 m² nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Strážske, zapísanom na liste vlastníctva č. 1236, ktorý je predmetom Zmluvy č. 13/2019
o budúcej nájomnej zmluve uzavretej dňa 08.03.2019 medzi zmluvnými stranami Mestom
Strážske a Marián Konečný – MONTES – IČO: 415 059 13 tretej osobe Občianske združenie
Priatelia Vážky – IČO: 52 097 536 za účelom podania žiadosti o dotáciu/nenávratný finančný
príspevok/grant pre realizáciu projektu MÓLO VÁŽKA na Laborci.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019 o budúcej nájomnej zmluve uzavretej dňa 08.03.2019.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová
Redakčná rada sa na zasadnutiach zaoberala prípravou ďalšieho čísla mestských novín „Naše
mesto“. Zasadnutie redakčnej rady je naplánované na budúci týždeň a v júli bude vydané ďalšie
číslo novín „Naše mesto“.
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Členovia komisie sa okrem toho, čo už bolo prerokovaná na dnešnom zasadnutí MsZ
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jedálne pri základnej škole vo výške 14 000 €. Komisia zobrala žiadosť na vedomie
a dofinancovanie školskej jedálne bude riešiť v mesiaci september 2019.
Zápis z finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ochrany verejného poriadku – informoval Mgr. Marek
I. etapa realizácie projektu „Strážske, dopravné značenie a existujúce parkovacie miesta na
miestnych komunikáciách“ v meste

je uzatvorená. Na základe vypracovaného projektu

komisia navrhuje postupnú rekonštrukciu jestvujúceho dopravného značenia tak, ako
predpokladá vypracovaný projekt. Komisia skonštatovala, že stav statickej dopravy v meste
Strážske je neuspokojivý a na niektorých miestach kritický. Jedná sa najmä o parkoviská na
ul. Vihorlatskej, Družstevnej a ul. Okružnej. Kapacita parkovacích miest nestačí napĺňať
potreby narastajúceho občianskeho vozového parku. Z hľadiska strednodobej stratégie komisia
navrhuje pokračovať II. etapou projektu, kde by projektant na základe dostupných informácií
a vstupov navrhol postupné dobudovanie parkovacích miest s ohľadom na aktuálny stav
jestvujúcich parkovísk a počty bytových jednotiek zaťažovaných lokalít. Týmto sa odľahčí
statická doprava na najzaťažovanejších miestach, zavedie odborný systém do problematiky
statickej dopravy a určí poradie dôležitosti pri navrhovaní rozširovania množstva parkovacích
miest v meste.
Vzhľadom na rozsah úloh a nedostatočný rozpočet pre všetky oblasti verejnej správy, ktoré
musí mesto riešiť, je postupné dobudovanie parkovacích miest jedinou alternatívou ako riešiť
problém statickej dopravy z dlhodobého hľadiska. Komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu
v budúcnosti prijať uznesenie o vybudovaní 20 parkovacích miest ročne podľa projektovaného
návrhu.
Komisia sa zaoberala informáciami riaditeľa OO PZ SR Mgr. Obšatníka a náčelníka MsP
Strážske o náraste vlámaní do objektov garáží najmä na ul. Vihorlatskej, ako aj poškodzovaním
motorových vozidiel v tejto oblasti. Komisia navrhuje postupovať pri riešení tohto problému
v zmysle rekonštrukcie kamerového systému resp. umiestnením fotopasce tak, ako je uvedené
v zápise z komisie ochrany verejného poriadku.
Primátor odporučil zohľadniť schválené veci v smernom územnom pláne mesta, stretnúť sa na
porade poslancov a predložiť požiadavku komisie pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
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Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek
Komisii bol doručený predbežný zoznam osobnosti mesta Strážske, ktorý je prípravou pre
vznik publikácie Osobnosti mesta. Autorom zoznamu je Ján Poprík. Členovia komisie si
zoznam „naštudujú“ a prípadne doplnia.
MUDr. Jurečková, PhD. vyjadrila obrovskú nespokojnosť s predloženým zoznamom
osobností, mala výhrady k navrhovaných osobnostiam mesta. Navrhla, aby bola verejná
diskusia na web stránke mesta, aby sa aj občania mesta mohli vyjadriť.
Medzi poslancami k tejto záležitosti prebehla obsiahla diskusia, ktorí taktiež neboli spokojní
s predbežným zoznamom osobností.
Primátor – je to dôležitý dokument, preto je potrebné ho zodpovedne a dôsledne vypracovať.
Začiatkom septembra sa uskutoční porada poslancov aj s p. Popríkom. Všetky návrhy je
potrebné zasielať na referát kultúry, školstva a mládeže.
PaedDr. Dzurillová sa pochvalne vyjadrila k zorganizovanej akcii MDD, ktoré mesto
pripravilo pre žiakov ZŠ, bolo by dobré organizovať aj v budúcnosti takéto akcie.
Športová komisia - informoval primátor
Členovia komisie – zástupcovia jednotlivých športových klubov sa dohodli na
spoluorganizovaní Športového dňa v Strážskom dňa 28.06.2019, na ktorú sú všetci poslanci
a prítomní pozvaní. Akcia sa uskutoční v areáli futbalového štadióna. Začiatok podujatia je
o 15,30 hod. Mesto zabezpečí sprievodný program – nafukovací hrad, maľovanie na tvár
a tombolu.
P. Roman, člen športovej komisie doplnil ďalšie informácie ohľadom športového dňa.
Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Primátor - aj napriek tomu, že Ing. Demko, predseda komisie výstavby a ÚP sa vzdal funkcie
a komisia výstavby a ÚP nemala zasadnutie, je potrebné schváliť najsúrnejšie záležitosti.
Primátor postupne predkladal návrhy na schválenie a poskytol podrobný komentár
a vysvetlenie k jednotlivým záležitostiam.
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Predložený návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta č. 770/5/2013/závod
Mi medzi VVS, a. s. a Mestom Strážske.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ schvaľuje:
a) Zverenie majetku mesta (rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Strážske, ul. Gaštanová,
Lipová, Brezová, Agátová) do správy VVS, a. s. s obstarávacou cenou 228 883,39 € s DPH
b) Podstatné náležitosti dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta
č. 770/5/2013/závod Mi medzi VVS, a. s. a Mestom Strážske (rozšírenie verejnej kanalizácie
v meste Strážske, ul. Gaštanová, Lipová, Brezová, Agátová)
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ schvaľuje:
Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Strážske a SR – Slovenská správa ciest,
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava za účelom majetkovej prípravy a vydania stavebného
povolenia na rekonštrukciu križovatky.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ schvaľuje:
Podanie žiadosti na Slovenskú republiku v správe Slovenského pozemkového fondu ohľadom
majetkoprávneho vysporiadania:
-

pozemku registra KNC parcela č. 1405/21 o výmere 655 m2, druh pozemku ostatná plocha,
pozemku registra KNC parcela 1405/22 o výmere 281 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
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pozemku registra KNC parcela 1405/24 o výmere
14 m2, druh pozemku zastavaná plocha, pozemku registra KNC parcela 1405/27 o výmere
539 m2, druh pozemku zastavaná plocha, pozemku registra KNC parcela 1405/28 o výmere
456 m2, druh pozemku zastavaná plocha, pozemku registra KNC parcela 1405/29 o výmere
594 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
ul. Laborecká, katastrálne územie Strážske, (pôvodné pozemky registra KNE parcela č.
1680/2 a 384/2, katastrálne územie Strážske), zamerané podľa geometrického plánu
č.36208914-7/2018, (sa nachádza miestna komunikácia – chodník).
-

pozemku registra KNC parcela č. 1866/36 o výmere 962 m2, druh pozemku orná pôda,
pozemku registra KNC parcela č. 2082/4 o výmere 94 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
pozemku registra KNC parcela č. 2083/2 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, ul. Obchodná, katastrálne územie Strážske (pôvodné pozemky registra KNE
parcela č. 930/2, 1678/102, katastrálne územie Strážske), zamerané podľa geometrického
plánu č.14296985-25/2019, (sa nachádza miestna komunikácia).

-

pozemku registra KNC parcela č. 1202/1 o výmere 187 m2, druh pozemku záhrada, ul.
Osloboditeľov, katastrálne územie Strážske, (sa nachádza miestna komunikácia – chodník).

-

pozemku registra KNC parcela č. 1405/10 o výmere 8 m2, druh pozemku ostatná
plocha, ul. Laborecká, katastrálne územie Strážske (sa nachádza miestna
komunikácia – chodník), z majetku SR do vlastníctva mesta.

Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku registra KNC parcela č. 67/3 o výmere 69 m2, druh pozemku ostatná
plocha, od ZO Slovenský zväz záhradkárov č.34-10 SIHOŤ, 072 22 Strážske, IČO 31 262 457,
za cenu 1 € + náklady spojene s prevodom nehnuteľností do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Vyraďovacia komisia zasadnutie nemala.
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Primátor – keďže došlo k zmene poslancov MsZ a na poslednej porade poslancov boli
navrhnutí noví predsedovia komisií, je potrebné túto záležitosť schváliť nasledovne.
MsZ odvoláva:
Predsedu komisie výstavby a ÚP a správy infraštruktúry Ing. Stanislava Demka
a predsedu komisie ochrany verejného poriadku p. Miroslava Kusého.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
MsZ volí:
Za predsedu komisie výstavby a ÚP a správy infraštruktúry p. Miroslava Kusého
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Za predsedu komisie ochrany verejného poriadku p. Jozefa Meňovčíka.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Mgr. Marek – kedy bude možné používať nové multifunkčné ihrisko ?
Primátor – zhotoviteľ musí ihrisko odovzdať v požadovanom stave, potom sa už môže
využívať, slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska by malo byť v septembri 2019.
P. Šandor – pred Tescom a OD Jednota pri trhovisku rómski spoluobčania v podnapitom stave
pravidelne terorizujú občanov mesta.
Primátor – je potrebné okamžite, operatívne volať príslušníkov mestskej polície alebo štátnej
polície, či primátora mesta v čase, keď sa to deje, pri čine. Sú to vážne veci, budú prijaté
opatrenia, je neprípustné, aby boli občania mesta v nebezpečenstve.
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výstavby okružnej križovatky ?
Primátor – predpokladá sa že v mesiaci júl bude vydané stavebné povolenie, následne začína
verejné obstarávanie, ktoré musí trvať minimálne 3 mesiace. Potom je potrebné zvážiť, či
s výstavbou začať ešte v novembri tohto roka. Po rokovaniach so Slovenskou správou ciest
predpokladám bude dohodnuté, že koncom februára sa odovzdá stavenisko a v jari budúceho
roka by sa už malo začať s výstavbou okružnej križovatky.
MUDr. Maškulík – na ul. Mierová pri ul. Pri parku je veľký problém s parkovaním. Parkuje sa
po obidvoch stranách, hlavne cez víkend je tam hustá premávka, hrozí nebezpečenstvo nehody.
Je potrebné to urýchlene riešiť, napr. osadiť vhodnú dopravnú značku.
Ing. Drutár – bude reálne spustenie ľadovej plochy už tejto zimy ?
- na autobusovej zastávke v časti mesta Krivošťany, smer na Michalovce sú občania po
každom daždi zaliaty. Je potrebné realizovať menšie terénne úpravy.
- chodník smerom na Brekov je v najhoršom stave v meste, je na úrazovej úrovni.
PaedDr. Dzurillová – katastrofálny stav chodníka na ul. Vihorlatská 625-626, občania
s vozíkmi ho musia obchádzať.
Na ul. Mierová 630, ul. Komenského 668, 669:
- odstrániť len nefunkčné nekompletné prakery, aby nedošlo k úrazu.
- odstrániť pozostatky zo starého detského ihriska, staré pieskoviská a realizovať terénne
úpravy.
- pokračovať v dopĺňaní nových detských prvkov na novom detskom ihrisku v rámci
finančných možností mesta.
O slovo požiadala Ing. Búciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili.
Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Marek Michlovič
Ing. Búciová vo svojom vystúpení navrhla pre rozšírenie kapacity MŠ zriadiť pre predškolákov
priestory v ZŠ.
PaedDr. Dzurillová vyjadrila nesúhlas a poukázala na to, v ZŠ nie sú voľné priestory pre ďalšie
deti a taktiež by neboli vyhovujúce, nie sú to vhodné priestory pre deti MŠ.
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Uznesenie a

záver č. 245/2019

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 15,15 hod. ukončil.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Overovatelia:

Mgr. Ľuboš Marek

Martin Šuľak

