Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 19. septembra 2019

Prítomní:

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

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

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

Zapisovateľka:

Jana Balická
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných. V úvode oznámil, že od 01.09.2019 menoval
do funkcie prednostu MsÚ Ing. Dušana Cacaru, ktorý už v minulosti pôsobil v samospráve ako
zástupca primátora mesta, poslanec MsZ a zo svojho predchádzajúceho zamestnania má bohaté
riadiace skúsenosti, ktorého taktiež privítal.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Plnenie finančného rozpočtu k 30.06.2019
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2019
Návrh Dodatku č. 1 k 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
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2019
10. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru na mestskom úrade
11. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva konaných v roku 2018
12. Informácie zo zasadnutí komisií
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia-Rôzne
15. Záver
Hlasovanie za schválenie programu:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík,
Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
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V Uznesení č. 245/2019 zo dňa 27.06.2019 v časti ukladá neboli prijaté žiadne uznesenia.
O plnení niektorých bodov v časti schvaľuje podrobne informoval primátor.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Pripomienka Mgr. Mareka: – kedy bude možné používať nové multifunkčné ihrisko ?
Primátor informoval, že dňa 13. septembra 2019 bolo multifunkčné ihrisko slávnostne otvorené
a od tohto dňa sa už môže používať.
Pripomienka MUDr. Maškulíka: – 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.
Primátor informoval, že uvedený problém sa začal riešiť osadením dopravnej značky na
uvedenej ulici. Dňa 05.09.2019 bola na mestský úrad doručená žiadosť od p. A. Vilkovskej
Cambera, v ktorej žiadala odstrániť dopravné značky obmedzujúce vjazd a zastavenie a taktiež
požadovala zaradiť jej žiadosť do programu zasadnutia MsZ.
O slovo požiadala p. A. Vilkovská, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
P. A. Vilkovská vo svojom vystúpení požadovala názorné vysvetlenie, ako by mala byť táto
situácia vyriešená.
P. Roman, náčelník MsP informoval, že bol oslovený renomovaný projektant, ktorý vypracoval
viaceré alternatívy na riešenie tejto situácie. O najvhodnejšej alternatíve p. Roman podal
podrobné vysvetlenie, ktoré aj názorne vysvetlil s tým, že okrem iného bolo navrhnuté aj
vybudovanie nového parkoviska so 6 parkovacími miestami. K tejto záležitosti by sa malo ešte
uskutočniť stretnutie zainteresovaných strán.
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Pripomienky Ing. Drutára: – bude reálne spustenie ľadovej plochy už tejto zimy ?
Primátor informoval, že po ukončení obchodnej-verejnej súťaže pri otvorení obálok boli
zistené určité nedostatky, preto sme súťaž zrušili a následne bola vyhlásená nová obchodnoverejná súťaž, kde sme skrátili termín realizácie. Je predpoklad, že v decembri by už mala byť
ľadová plocha spustená.
- na autobusovej zastávke v časti mesta Krivošťany, smer na Michalovce sú občania po
každom daždi zaliati. Je potrebné realizovať menšie terénne úpravy.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že opatrenia boli realizované.
Pripomienky PaedDr. Dzurillovej: – katastrofálny stav chodníka na ul. Vihorlatská 625-626,
občania s vozíkmi ho musia obchádzať.
Primátor – je potrebné sa touto záležitosťou zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na nový rok
a určiť priority, či zapracovať rekonštrukciu námestia alebo iné akcie.
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.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že nefunkčné prakery už boli odstránené.
Pozostatky zo starého detského ihriska boli tiež odstránené. V rámci realizácie terénnych úprav
navrhol vytvoriť kopec, aby sa mohli deti kĺzať tak, ako je to na veľkom detskom ihrisku.
- pokračovať v dopĺňaní nových detských prvkov na novom detskom ihrisku v rámci
finančných možností mesta.
Primátor – pri schvaľovaní rozpočtu mesta na nový rok naplánovať v rámci finančných
možností, čo by bolo možné realizovať.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 6: Plnenie finančného rozpočtu k 30.06.2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár s tým, že
podľa podrobného prehľadu plnenia príjmov, ako aj čerpania výdavkov v tabuľkovej časti
rozpočtu je zrejmé, že v prvom polroku 2019 sa rozpočet mesta plní úmerne k danému obdobiu.
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nerozpočtované príjmy a taktiež výdavky, je potrebné promptne reagovať na vzniknuté
zmeny, aby bolo možné zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča Plnenie finančného rozpočtu mesta
k 30.06.2019 zobrať na vedomie.
Plnenie finančného rozpočtu mesta k 30.06.2019 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 7: Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala Ing. Lecáková,
vedúca ekonomického oddelenia, ktorá podrobne informovala o navrhovaných zmenách
položiek rozpočtu mesta.
PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ informovala o žiadosti, ktorú doručila na mestský úrad ešte
v júni 2019. Žiadala o zvýšenie rozpočtu na rok 2019 pre materskú školu vo výške 1 600 € na
nepredpokladané výdavky, t. j. zakúpenie mrazničky, teplomerov pre školskú jedáleň a počítač
pre ekonomický úsek. Mraznička z roku 2002 sa pokazila a jej oprava by bola nerentabilná.
Nový zákon o metrológii nariaďuje, aby každé meradlo bolo kalibrované a určené
meradlá musia mať platné overenie. Počítač z roku 2005 pre účtovníctvo a mzdy už kapacitne
nepostačuje, operačný systém je zastaraný a predstavuje bezpečnostné riziká.
Požadovala vysvetlenie, prečo aj napriek tomu, že dostala odpoveď, že to bude riešené
v septembri, nie je jej požiadavka zapracovaná do 3. zmeny rozpočtu mesta a prečo to bolo
presunuté do roku 2020.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie poukázal na to, že sú to náklady, ktoré bolo možné
predpokladať pri tvorbe rozpočtu na rok 2019, preto komisia odporúča požiadavku MŠ zaradiť
do rozpočtu na rok 2020. Základná škola nemá pokryté v rozpočte ani energie.
PaedDr. Dzurillová poukázala na to, že na začiatku roka pri schvaľovaní dotácií pre školy
a školské zariadenia boli v dotácii pre MŠ zahrnuté aj odmeny. ZŠ nedostala na energie ani
cent do školskej jedálne a varí pre cca 500 žiakov, aj ZŠ má nutné veci, ktoré potrebuje riešiť.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia konštatovala, že mesto nemá v súčasnosti
voľné finančné prostriedky, ani žiadne rezervy ako po minulé roky. V prípade, že je taký vážny
stav, je potrebné nájsť voľné zdroje. Navrhla vypracovať dodatok k VZN a odporučila
prehodnotiť rozpočet škôl a školských zariadení ako celok.
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Odporučil schváliť finančné prostriedky aspoň na nákup mrazničky a zároveň prijať úlohu
vypracovať dodatok k VZN, aby bol dodržaný postup.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – čo sa týka nákupu mrazničky, vidím tu dosť veľké riziko, ktoré
z tohto vyplýva, je to akútny stav, ktorý je nutné hneď riešiť.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - mraznička je akútny stav, ostatné položky sú
predvídateľné a jasne plánované, je to otázka disciplíny plánovania rozpočtu. Navrhujem
dofinancovať mrazničku a ostatnými požiadavkami MŠ sa nezaoberať.
PhDr. Jurečková, referent školstva apelovala na riaditeľov škôl a školských zariadení
prehodnotiť svoje rozpočty, či nenájdu nejaké rezervy. Poukázala na problém, ktorý sa opakuje
každý rok. Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok preto musí byť zachovaný stav položky rozpočtu
- správa školských objektov.
MsZ schvaľuje:
Navýšenie dotácie pre MŠ vo výške 700 € na nákup mrazničky.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Marek
Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Zdržala sa: PaedDr. Jana Dzurillová,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
MsZ ukladá:
Vypracovať Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
T: 15.10.2019

Z: MsÚ

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

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 III. zmenu rozpočtu mesta
rozpočtovým opatrením č. 3/2019
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b) Presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške:

6 326 119,48 €

Výdavky vo výške

6 326 119,48 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

4 175 549,65 €

Kapitálový rozpočet

1 228 532,83 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

922 037,00 €
6 326 119,48 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

3 984 817,65 €

Kapitálový rozpočet

2 236 643,83 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

104 658,00 €
6 326 119,48 €

Hlasovanie: Za : Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý,
MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
K bodu č. 8: Návrh Dodatku č. 1 k 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
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
PhDr. Jurečková, referent školstva informovala, že s účinnosťou od 01.01.2019 nadobudla
účinnosť novela Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Dotácia na
stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed
alebo iné jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu zriaďovateľ vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa
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K danému návrhu nebola uplatnená žiadna pripomienka.
MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 1 k 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. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý,
MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík

K bodu č. 9: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za
I. polrok 2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Ing. Drutár konštatoval, že v porovnaní s minulých obdobím sa vytriedilo väčšie množstvo
odpadu, za čo občanom mesta poďakoval a povzbudil ich k ďalšiemu správnemu triedeniu
odpadov.
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správu za I. polrok 2019 MsZ
zobralo na vedomie.
K bodu č. 10: Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru na mestskom úrade
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky, na odstránenie ktorých boli prijaté opatrenia.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade.
K bodu č. 11: Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva konaných v roku 2018
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uvedenou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2018.
K bodu č.12: Informácie zo zasadnutí komisií
Vyraďovacia komisia – Mgr. Voľanská, referent pre správu majetku a podnikanie
informovala o vyradenom majetku v materskej škole a o vyradenom majetku mestského úradu.
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Všetky body z programu zasadnutia finančnej komisie už boli na dnešnom zasadnutí MsZ
prerokované.
Zápis zo zasadnutia finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala PaedDr. Dzurillová
1. zasadnutie komisie dňa 12.09.2019
P. Anna Vilkovská – Cambera žiada o prenájom pozemku podľa nákresu v k. ú. Strážske
p. č. 106/2 a 1389/3 z dôvodu vytvorenia parkovacích miest pre novovznikajúcu prevádzku
cukrárne Merilyn.
Stanovisko mesta: Mesto Strážske neprenajíma pozemky za účelom parkovania, prípadne rieši
len parkovanie ZŤP osôb a ani do budúcnosti nemá záujem prenajímať miesta na parkovanie.
V prípade krátkodobého parkovania sa rieši záber verejného priestranstva prostredníctvom
VZN o daniach a poplatkoch.
Stanovisko komisie: Komisia súhlasí so stanoviskom mesta.
P. Anna Vilkovská Cambera žiada o zrušenie schválenia uznesenia prenájmu pozemku
p. č. 116/1 o výmere 28m², ktorý jej bol schválený Uznesením č. 245/2019 v bode D/8.
Komisia odporúča zrušenie uznesenia.

- 10 MsZ ruší:
Bod D/8 Uznesenia č. 245/2019, ktorým bol prenajatý pozemok p. č. 116/1 o výmere 28 m² pre
Annu Vilkovskú Cambera.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
P. Jana Štupáková žiada o prenájom pozemku p. č. 465/2 z dôvodu výstavby vonkajšieho
schodiska pred prevádzkou X-CAFFÉ, Nám. A. Dubčeka 251. Riešilo sa to na minulej komisii,
p. Štupáková dostala výzvu od mesta na doplnenie žiadosti, o aký druh schodiska ide
a o predloženie súhlasu vlastníka.
Stanovisko mesta: Ide o oceľovú konštrukciu rampy o pôdorysných rozmeroch 5,0 x 1,0 m,
ukotvenú k budove domu služieb. Ide o dočasné riešenie, vzhľadom na plánovanú
rekonštrukciu námestia. Podmienkou je, že pri rekonštrukcii námestia musí byť schodisko
odstránené. Keďže je to montované schodisko, máme za to, že nie je nutné aby žiadosť podával
vlastník prevádzky. Mesto odporúča nájomné 1 Eur/rok, nakoľko ide o riešenie dočasného
vstupu do prevádzky a navyše bezbariérového, ktoré v najbližšej budúcnosti pri rekonštrukcii
námestia musí byť odstránené.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
z dôvodu hodného osobitného za cenu 1 Eur/rok.
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ p. č. 465/2 výmera 5 m² z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí, za cenu prenájmu 1 Eur ročne na dobu neurčitú pre Jana Štupáková,
Družstevná 1470/13, 066 01 Humenné.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík

- 11 MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „c“ p. č. 465/2 o výmere 5 m² z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Janu Štupákovú, Družstevná 1470/13, 066 01 Humenné.
T: 26.09.2019

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
Želmíra Vasilková žiada o odstúpenie zadných priestorov v stávkovej kancelárii Fortuna a. s.
v OD Laborec podľa priloženého pôdorysu. Uvedené priestory s dlhodobo v stávkovej
kancelárii nevyužívajú a sú dlhodobo prázdne.
Stanovisko mesta: Mesto Strážske takúto žiadosť už raz prerokovalo v roku 2018 a zaujalo
stanovisko, ktoré bolo 2.7.2018 odoslané p. Vasiľkovej v znení: Mesto Strážske má záujem
tieto nebytové priestory prenajímať ako celok t. j. tak ako boli prenajaté nájomnou zmluvou
247/07 a následne príslušnými dodatkami. Na stanovisku k uvedenej problematike Mesto
Strážske naďalej trvá. Stanovisko komisie: Komisia taktiež naďalej trvá na stanovisku
odoslanej p. Vasiľkovej 02.07.2018.
2. zasadnutie komisie dňa 16.09.2019:
Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske žiada o predĺženie nájmu nehnuteľnosti „Mestská
jedáleň“, kde je v súčasnosti reštaurácia Aztéka. Nehnuteľnosť má v nájme už 10 rokov. Počas
tohto obdobia vykonával menšie či väčšie opravy, modernizáciu vstupných komunikačných
a spoločných priestorov. Má záujem nehnuteľnosť odkúpiť v priebehu ďalších piatich rokov.
Žiada o predĺženie nájmu na dobu určitú do 31.12.2024 (5 rokov).
Stanovisko komisie: Komisia odporúča predĺženie nájmu na dobu určitú do 31.12.2024.
Primátor poukázal na to, že s činnosťou reštaurácie Aztéka je v meste spokojnosť, určitým
ukazovateľom je aj skutočnosť, že sa tam stravuje najviac dôchodcov, ktorým mesto poskytuje
finančný príspevok na stravovanie. Je to priestor, kde sa organizujú svadby, pretože má
najväčšiu kapacitu v meste v porovnaní o ostatnými reštauráciami.
P. Michlovič oznámil pri tomto hlasovaní osobný konflikt záujmu.

- 12 MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na prenájom/ predĺženie prenájmu nehnuteľnosti mesta „Mestská
jedáleň“, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej v Strážskom, súpisné číslo 258, stavba postavená
na p. č. 523/2, okres Michalovce, obec Strážske v k. ú. Strážske z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu
prenájmu 1150,00 Eur mesačne, na dobu určitú do 31.12.2024 pre Martin Hajdučko, Jahodná
518/1, 072 22 Strážske IČO: 44805641.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti mesta „Mestská jedáleň“, nachádzajúcej sa na
ul. Obchodnej v Strážskom, súpisné číslo 258, stavba postavená na p. č. 523/2, okres
Michalovce, obec Strážske v k. ú. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Hajdučka,
Jahodná 518/1, 072 22 Strážske IČO: 44805641.
T: 30.09.2019

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, MUDr. Marián
Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík
Komisia prešla niektoré budovy v meste a nebytové priestory. Prehliadka sa týkala ATS
Stanica Chemik, Kino, Broadway, OD Laborec, CO kryt a CO kryt pri zmrzline. Zhodnotenie
tejto prehliadky bude predložené do ďalšieho zastupiteľstva.
Zápisy zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie sú k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Bytová komisia – informovala PaedDr. Dzurillová
Žaneta Balogová a Renáta Dudičová žiadajú o výmenu bytu na ul. Laborecká.
Komisia neodporúča výmenu bytov. Nájomníci majú platné nájomné zmluvy na dané nájomné
byty do 31.12.2019.

- 13 Nové žiadosti o byty komisia preštudovala a následne prejednala. Vzhľadom k tomu, že
niektoré žiadosti nespĺňajú kritéria stanovené VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske, budú žiadatelia ešte vyzvaní k doplneniu
žiadosti.
Mesto v súčasnej dobe nedisponuje voľnými nájomnými bytmi.
Komisia vzala informáciu o stave nedoplatkov na vedomie.
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Redakčná rada - informovala PaedDr. Dzurillová
PaedDr. Dzurillová informovala o plánovaných zasadnutiach redakčnej rady, na ktorých sa
zaoberajú prípravou ďalšieho čísla novín Naše mesto.
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval p. Kusý
Pripravované podujatia:
13.09.2019

Otvorenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ

16.10.2019

Mesiac úcty k starším – viacúčelová sála - 15,30 hod.

10.11.2019

Beh oslobodenia

05.12.2019

Mikuláš – Námestie A. Dubčeka - 15,30 hod.

17.12.2019

Vianočný galaprogram, mestská kultúrna sála - 15,30 hod.
V doobedňajších hodinách vystúpenie pre ZŠ.

31.12.2019

Silvester

Komisia navrhuje zredukovať predložený zoznam osobností mesta Strážske a stanoviť jasné
kritériá pre zostavenie zoznamu.
P. Kusý sa dopytoval, prečo tento rok nebolo žiadne kultúrne podujatie na letnom kúpalisku.
PhDr. Sabadošová informovala, že bolo zvykom robiť na „otvorenie leta“ podujatie na letnom
kúpalisku, tento rok sa presunula akcia na futbalový štadión, kde sa konal Športový deň pre
rodiny s deťmi. Akciu zastrešovalo mesto v spolupráci so športovou komisiou a športovými
klubmi v meste.
P. Kusý ďalej navrhuje, aby na letnom kúpalisku pribudli atrakcie pre deti – navrhuje zakúpiť
nafukovací hrad.
Členovia komisie by chceli byť viac informovaní o projektoch, ktoré sa realizujú v rámci mesta

- 14 a navrhujú, aby na stránke mesta sa zverejňovali, prípadne aktualizovali, informácie ohľadom
plánovaných alebo rozbehnutých projektov.
Mgr. Marek informoval o festivale Kufor - Kultúrny festival osobného rozvoja, ktorý
organizuje o. z. Dekiňa dňa 19.10.2019 vo viacúčelovej sále a mestskej kultúrnej sále.
P. Rudačková sa informovala, či mesto plánuje oslavy pri príležitosti 30.výročia Nežnej
revolúcie. PhDr. Sabadošová bude o pripravovaných oslavách ešte informovať, nakoľko je to
v štádiu prípravy.
Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Komisia výstavby a ÚP – informoval Ing. Rohaľ
Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia námestia v Strážskom“:
- komisia bola oboznámená s projektovou dokumentáciou a doporučuje schváliť podľa PD,
pripraviť reálny rozpočet na predpokladanú hodnotu zákazky a pozvať projektanta na ďalšie
zasadnutie komisie.
Vysporiadanie pozemkov medzi Mesto Strážske a Daniela Gadžová, Bohumil Vopršálek
a manž. Božena, Milan Hrubovčák a manž. Milena:
- komisia doporučuje vysporiadať po predložení geometrického plánu.
Návrhy do rozpočtu mesta na rok 2020 od poslankyne PaedDr. Jany Dzurillovej:
-vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu námestia, komisia nedoporučuje riešiť prioritne tieto
návrhy, počkať na výzvy z dotácii SR alebo eurofondov.
Nové výzvy na podporu výstavby, rekonštrukcie, dobudovania infraštruktúry pre Slovenský
atletický zväz (výstavba rekonštrukcia atletických dráh), pre Slovenský futbalový zväz
(zavlažovanie, rekonštrukcia tribún, šatní a pod.:
- komisia doporučuje schváliť projekt na získanie finančných prostriedkov na podporu
výstavby infraštruktúry – zavlažovanie a oprava, zatrávnenie vedľajšieho ihriska, vybavenie
ihriska striedačky a ochranné siete vzhľadom na podanú žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na vodozádržné opatrenia pri ZŠ (rozpočtový náklad je vyčíslený 30 764,95 €
s DPH, Spoluúčasť mesta je min.25 % , t. j. 7 691,24 € (minimálne 10 000 € max. 50 000 €),
nedoporučuje schváliť výstavbu a rekonštrukcia atletických dráh – vysoká spoluúčasť min.
40%.

- 15 Informácie ohľadom dobudovania kanalizácie v zmysle zmluvy medzi Mesto a VVS, a. s. :
-na základe cedačnej zmluvy VVS a. s. zrealizuje tohto roku kanalizáciu DN 300 na časti ulice
Mierová dokončenie vetvy A-6 na ul. Mierovej od RD č.189 až RD č.198 – 10 RD, s tým že
povrchovú úpravu chodníka, časť prípojok a revízne kanalizačné šachty budú hradené
z vlastných finančných prostriedkov, vetvu A-7 musí zrealizovať mesto na vlastné náklady
predpokladané náklady 15 000 € s DPH, aj so spätnou povrchovou úpravou chodníka a MK.
Rôzne:
- výmena, resp. rekonštrukcia verejného osvetlenia p. Malík informoval komisiu
o realizácii cez VVS- prejednať na budúcom zasadnutí komisie, prizvať na vysvetlenie
kompetentnú osobu od VSE, a. s.
-

rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov, naplánovať ako II. etapu z PPP
projektov po uhradení I. etapy

-

Zmeny a doplnky č.4 ÚPN – prerokovanie bolo 03.09.2019, vypracováva sa
vyhodnotenie

Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
Správa o nakladaní s KO a DSO za I. polrok 2019 už bola prejednaná. V prvom polroku boli
v porovnaní s polrokom minulého roku zaznamenané zaujímavé nárasty vytriedených
množstiev, napr. plasty o 7 ton, papier o 4,3 a sklo 1,2 tony,
Informácia o distribúcii kompostérov pre majiteľov rodinných domov, záhrad a záhradiek na
Sihoti – počas septembra, v pondelok a stredu od 8°° do 13°° v areáli technických služieb.
P. Šuľak informoval o skutočnostiach, ktoré sa dejú v meste a to:
-na ul. Družstevná bol podpálený kontajner počas dňa – rýchly zásah zamestnancov MsPS.
-kontajner na triedený zber na Vihorlatskej ulici je deravý, okolo je porozbíjané sklo a hrajú sa
tam deti – nedisciplinovanosť občanov pri vyhadzovaní skleneného odpadu - kontrola MsPS.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala PhDr. Jurečková
Veronika Tokárová žiada o poskytnutie jednorazovej dávky. Žiadateľka má vyrovnané
záväzky voči mestu. Komisia žiadosť preštudovala, ale žiadosť nespĺňa kritéria v zmysle

- 16 VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske – žiadosť nie
je kompletná Žiadateľka bude vyzvaná na doplnenie žiadosti.
Komisia sa zaoberala stravovaním pre dôchodcov, kde sa v diskusii zhodla, že je potrebné
zvážiť možnosť zrušenia finančného pásma v rozmedzí od 400,- € do 500,- €, t. j. dôchodcovia,
ktorým je teraz poskytovaný finančný príspevok vo výške 1,- euro. O zrušení uvedeného
pásma sa uvažovalo z dôvodu, aby sa zachoval pôvodný úmysel – poskytnúť príspevok na
stravu sociálne slabším. Dôchodcov, poberajúcich finančný príspevok, ktorí sa nachádzajú vo
finančnom pásme od 400,- € do 500,- € je najviac a ich počet stúpa; pričom pôvodným cieľom
bolo zamerať sa hlavne na hranicu do 300,- Eur. Preto komisia navrhuje zvážiť možnosť
zrušenie tohto pásma a v súvislosti s tým poukázala aj na zaťaženosť rozpočtu.
Čo sa týka dôchodcov – držiteľov preukazu ŤZP (osoby s ťažkým zdravotným postihnutím),
komisia vyjadrila názor, že nie je dôvod na to, aby sa osobitne prihliadalo na túto kategóriu
občanov, nakoľko držitelia preukazov ŤZP majú rôzne iné výhody v rôznych oblastiach.
Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora
mesta.
Komisia ochrany verejného poriadku a športová komisia zasadnutie nemala.
K bodu č. 13, 14: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne
P. Šuľak poukázal na to, že občania nedodržiavajú prevádzkový poriadok na detskom ihrisku,
bol poškodený detský prvok, po 18. hod. sa tam zdržiavajú deti bez dozoru a najviac je ich tam
po 20. hodine. Každé ráno je detské ihrisko veľmi znečistené.
Nové detské ihrisko na ul. Komenského sa nevhodne, či neprimerane používa, čoskoro bude
zničené.
PaedDr. Dzurillová – na detskom ihrisku sú pri jednotlivých detských prvkoch zarastené
obrubníky burinou, dosypať kamienky ku detským prvkom.
- pripraviť na každé zasadnutie MsZ krátku písomnú informáciu o projektoch, do ktorých sa
mesto zapojilo a v akej sú fáze.
- pripraviť v predstihu harmonogram otvorenia kúpaliska na ďalší rok k 01.06.2020.
- do Domu smútku zakúpiť klimatizáciu, aparatúra je nekvalitná, strieška z lexanu je
prepadnutá.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - strieška bola minulý rok opravená, na opravu je potrebné použiť

- 17 hrubší materiál, ostatné požiadavky budú zapracované do rozpočtu MsPS.
MUDr. Maškulík – počas letných mesiacov zapáchala kanalizácia po celom meste, hlavne na
ul. Pri parku aj napriek tomu, že je pravidelne čistená.
Ing. Drutár – osloviť SSC ohľadom opravy krátkeho úseku chodníka od železničného
priecestia smerom k Chemku, keďže v tejto dobe opravujú cesty smerom na Vranov nad
Topľou.
- pri vstupe do kina na chodbe zateká strop.
- na ul. Družstevná 504/4 nie je na boku osvetlené parkovisko, je to podnet od občanov.
- sú nejaké nové informácie ohľadom minioceliarne, že vraj sa konalo stretnutie na MsÚ.

Uznesenie a

záver č. 247/2019

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 14,45 hod. ukončil.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Ondrej Drutár

Marek Michlovič

