Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 12. decembra 2019

Prítomní:

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

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

Overovatelia:

PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap
Hlasovanie:
Za: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,
Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Zdržal sa: PaedDr. Jana Dzurillová
Neprítomní: Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, 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.
V úvode upozornil na zmenu pri schvaľovaní programu zasadnutia MsZ s tým, že najprv sa
hlasuje o programe zasadnutia MsZ, ktorý už bol zverejnený na úradnej tabuli a následne na to
je možné predkladať návrhy na zmeny v programe zasadnutia MsZ.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
8. Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta
10. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“
12. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“
13. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 - 2022
14. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme nebytových
priestorov
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám na MsÚ
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005
špeciálne služby
19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020
20. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2020

-321. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver
Hlasovanie za schválenie programu:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal
Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
Primátor navrhol zmenu v programe dnešného zasadnutia MsZ nasledovne: vzhľadom k tomu,
že do dnešného dňa neboli mestu doručené potrebné podklady na rokovanie, navrhol zrušiť
bod č. 11 Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“ a bod č. 12. Návrh
na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu
„Výstavba zberného dvora v meste Strážske“.
P r o g r a m p o 1. n a v r h o v a n e j z m e n e:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
8. Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta
10. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 - 2022
12. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme nebytových
priestorov
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe
k informáciám na MsÚ

-416. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005
špeciálne služby
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020
18. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2020
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia-Rôzne
21 Záver
Hlasovanie za schválenie programu s 1. zmenou:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal
Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík,, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
Primátor zároveň navrhol zaradiť pred bod č. 20 Interpelácie poslancov bod Informácie zo
zasadnutí komisií.
P r o g r a m p o 2. n a v r h o v a n e j z m e n e:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
8. Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta
10. VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 - 2022
12. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme nebytových
priestorov
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám na MsÚ

-516. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005
špeciálne služby
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020
18. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2020
19. Informácie zo zasadnutí komisií
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne
22. Záver
Hlasovanie za schválenie programu s 2. zmenou:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal
Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík,, Martin Šuľak, Zdržal sa: Vladimír Šandor,
Neprítomní: Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Informuje primátor:
Úlohy z Uznesenia č. 247/2019 zo dňa 19.09.2019:
-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. – úloha splnená, je
samostatným bodom programu dnešného zasadnutia.
-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
– zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky, je možné ho schváliť.

MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku registra „C“ p. č. 465/2 výmera 5 m² za cenu prenájmu 1 Eur ročne
na dobu neurčitú pre Jana Štupáková, Družstevná 1470/13, 066 01 Humenné z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí s odôvodnením, že predmetný pozemok je pozemkom susediacim s budovou
súpisné číslo 251/1C postavenou na parcele registra „C“ parcelné číslo 465/4, v ktorej má
žiadateľ v prenájme nebytové priestory a ku ktorým chce umiestniť oceľovú konštrukciu

-6rampy, ako dočasný samostatný komunikačný prístup k prevádzke X-CAFFÉ, vzhľadom na
plánovanú rekonštrukciu námestia.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Neprítomní: Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
-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 – zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky, je
možné ho schváliť.

MsZ schvaľuje:
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. Strážske 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 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí s odôvodnením:
1. Pokračujúci nájom s tým istým nájomcom zabezpečí kontinuitu procesu poskytovanie služieb
v oblasti reštauračných služieb a stravovania pre širokú verejnosť, pričom veľkú časť tvoria
obyvatelia mesta.
2. Z vyhodnotenia stravovania dôchodcov (percentuálny prepočet faktúr za túto oblasť)
vyplýva, že zabezpečenie stravovania dôchodcov je v najvyššej miere využívaná od tohto
dodávateľa (až 86 % za rok 2018) z toho možno usudzovať, že kvalita, kvantita, dostupnosť
a cena stravy je výhodná pre túto skupinu obyvateľov.
3. Prenajaté priestory mesto neplánuje využívať pre vlastné potreby.
4. Nájomca prednostne poskytne priestory pre mestské spoločenské akcie.
5. Doterajší nájomca sa osvedčil, že má mnohoročné skúsenosti (know-how) na kapacitné
zvládnutie väčšieho počtu ľudí v dôstojnom a kultúrnom prostredí.
6. Nájomca má záujem po 5 rokoch predmetnú nehnuteľnosť odkúpiť.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič

-7Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Informuje primátor:
Pripomienky PaedDr. Dzurillovej:
– na detskom ihrisku sú pri jednotlivých detských prvkoch zarastené obrubníky burinou,
dosypať kamienky ku detským prvkom.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o zrealizovaných prácach na detskom
ihrisku na odstránenie uvedených nedostatkov.
- pripraviť na každé zasadnutie MsZ krátku písomnú informáciu o projektoch, do ktorých sa
mesto zapojilo a v akej sú fáze. – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
PaedDr. Dzurillová vyjadrila pochvalu spracovateľke za predložený materiál, ktorý je
prehľadne a detailne vypracovaný.
Prehľad projektov mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie.
- pripraviť v predstihu harmonogram otvorenia kúpaliska na ďalší rok k 01.06.2020.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – harmonogram je k 01.06.2020 pripravený a bude predložený po
vyriešení problému so zabezpečením plavčíkov.
- do Domu smútku zakúpiť klimatizáciu, aparatúra je nekvalitná, strieška z lexanu je
prepadnutá.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – po schválení rozpočtu bude aparatúra a klimatizácia zakúpená,
klimatizácia bude včas pred letom nainštalovaná.
Pripomienky Ing. Drutára:
– osloviť SSC ohľadom opravy krátkeho úseku chodníka od železničného priecestia smerom
k Chemku, keďže v tejto dobe opravujú cesty smerom na Vranov nad Topľou.
Primátor – po skončení zasadnutia MsZ v nasledujúcom týždni tam už nepracovali. Pozemok
je vo vlastníctve SPF a chodník nemá vlastníka, čo nám bráni ho opraviť. V minulosti už bola
riaditeľovi Chemka odoslaná žiadosť ohľadom tejto záležitosti, ale doteraz nedošla žiadna
odpoveď.
- pri vstupe do kina na chodbe zateká strop.
Bola vykonaná hydroizolácia, strop už nezateká, ale je potrebné ešte urobiť náter.

-8- na ul. Družstevná 504/4 nie je na boku osvetlené parkovisko, je to podnet od občanov.
Osvetlenie tam je, ale je slabé, bude vymenené svietidlo s väčšou svietivosťou.
- sú nejaké nové informácie ohľadom minioceliarne, že vraj sa konalo stretnutie na MsÚ.
Na MsÚ sa konalo stretnutie s majiteľom minioceliarne p. Aicherom so záverom, že pokiaľ
sa nevyriešia vlastnícke vzťahy, majiteľ prevádzku nespustí.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 6: Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala Ing. Lecáková,
vedúca ekonomického oddelenia, ktorá podrobne informovala o navrhovaných zmenách
položiek rozpočtu mesta.
MsZ schvaľuje:
V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov IV. zmenu rozpočtu mesta
rozpočtovým opatrením č. 4/2019
a) Zníženie výdavkov pri znížení príjmov a to o 1 543 884,00 €
b) Presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených
v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške:

4 782 235,48 €

Výdavky vo výške

4 782 235,48 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

4 191 533,65 €

Kapitálový rozpočet

119 681,83 €

Finančné operácie

471 020,00 €

Rozpočet mesta

4 782 235,48 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

4 000 801,65 €

Kapitálový rozpočet

676 775,83 €

Finančné operácie

104 658,00 €

Rozpočet mesta

4 782 235,48 €

-9Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
K bodu č. 7: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k uvedenému
návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v predpísanej lehote. Taktiež informoval o
zmenách v predloženom návrhu dodatku oproti pôvodnému VZN.
MsZ sa uznieslo na :
Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
K bodu č. 8: Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k uvedenému
návrhu v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.
V zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak je najvyššia sadzba dane
zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok
najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr
pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok
ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok
ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu
obdobiu. Z uvedených dôvodov navrhujeme zmenu sadzby dane nasledovne:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
z ročnej sadzby dane 0,17 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,20 €/m2 ,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu z ročnej sadzby dane 0,75 €/m2 na ročnú sadzu dane 1 €/m2 ,
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z ročnej sadzby dane 0,20 €/m2 na ročnú sadzu dane
0,30 €/m2 ,
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0,25 €/m2 ,
i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ z ročnej sadzby dane 1,20 €/m2 na ročnú sadzu
dane 1,30 €/m2 .
Byt v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory
- z ročnej sadzby dane z bytov 0,17 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,20 €/m2 ,
- ročnú sadzbu dane za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť z 1,20 €/m2 na ročnú sadzu dane 1,30 €/m2 ,
- ktoré slúžia ako garáž z ročnej sadzby dane 0,20 €/m2 na ročnú sadzu dane 0,25 €/m2 za každý
aj začatý m2.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie informoval, že komisia predložený návrh VZN
odporúča schváliť.
MsZ sa uznieslo na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o miestnych daniach.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
K bodu č. 9: Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k predloženému
návrhu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne pripomienky.
Mesto Strážske, ako správca miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady,
pristúpilo k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady na základe finančných analýz
(náklady na zber a uloženie komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu).
Vypočítaná výška poplatku nie je postačujúca na vykrytie celého nákladu na jedného občana.
Mesto Strážske bude aj naďalej dotovať tento rozdiel. V rovnakej miere sa zvyšuje aj miestny
poplatok pre právnické osoby, kde dochádza k úprave sadzieb pre jednotlivé druhy
používaných zberných nádob. Zároveň mesto pristúpilo k zníženiu poplatku za nakladanie
s drobným stavebným odpadom, aby motivovalo občanov k jeho likvidácií zákonným
spôsobom a predchádzalo tvoreniu tzv. čiernych skládok.
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odpady na rok 2020 navrhujeme zmenu:
- pre poplatníka – fyzickú osobu:
a) za nakladanie s komunálnymi odpadmi za osobu a kalendárny deň 0,04932 €
(18 € na kalendárny rok)
b) za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi bez obsahu škodlivín 0,010 €/kg
(10 € za tonu)
- pre poplatníka – právnickú osobu a podnikateľa:
a) pre zbernú nádobu s objemom 110 litrov 0,01494 €/l
b) pre zbernú nádobu s objemom 120 litrov 0,01393 €/l
c) pre zbernú nádobu s objemom 1100 litrov 0,00796 €/l
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN.
MsZ sa uznieslo na:
Všeobecne záväznom nariadení č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
K bodu č. 10: Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k návrhu VZN
v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Zároveň upozornil na opravu dátumu
účinnosti VZN v časti Záverečné ustanovenia, ktorý je od 01.01.2020.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh VZN schváliť.
MsZ sa uznieslo:
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič
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Písomný materiál Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 – 2022 a Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Strážske na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky
2021 – 2022 mali poslanci k dispozícii doma.
Ing. Marko, hlavný kontrolór konštatoval, že Návrh viacročného rozpočtu Mesta Strážske na
roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
ostatnými súvisiacimi právnymi normami a nariadeniami. Predložený návrh rozpočtu na rok
2020 je zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet je prebytkový (+86 158 €), neobsahuje
významné rizikové faktory. Zároveň upozornil na údaje v kolónke „očakávaná skutočnosť
2019“, kde je uvedené čerpanie výdavkov za 10 mesiacov, čo je v rozpore s § 4 ods. 6 Zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tento nesúlad je potrebné vo
finálnej podobe návrhu odstrániť.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta v zákonom stanovenej
lehote. Na základe uvedených skutočností môže byť návrh rozpočtu na rok 2020 predložený
na schvaľovací proces.
Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 odporučil zobrať na vedomie.
MsZ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na
rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - k predloženému návrhu rozpočtu boli vznesené tieto
návrhy. Do rozpočtu na rok 2020 zapracovať 40 tis. € na kolkársku dráhu v objekte Kolkáreň
Strážske,

zapracovať

finančné

prostriedky

na

projekt

námestia

mesta

Strážske

s vodozádržnými opatreniami. Komisia vzhľadom k nulovému návrhu na rozpočet pre mestskú
knižnicu na nákup nových kníh, časopisov, novín, učebníc a učebných pomôcok navrhla urobiť
podrobnejšiu analýzu kníh kvôli doplneniu knižného fondu, o ktorý by bol reálny záujem zo
strany verejnosti. Komisia odporúča schváliť Návrh rozpočtu Mesta Strážske na rok 2020.
Primátor – predložené návrhy finančnej komisie sa budú riešiť pri záverečnom účte v budúcom
roku.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o predloženom návrhu
rozpočtu mesta s tým, že v návrhoch rozpočtu pre jednotlivé roky sa uvažuje s výdavkami na
zabezpečenie všetkých základných činností mesta. Na zabezpečenie týchto činností budú slúžiť
navrhované príjmové plánované zdroje pre jednotlivé roky. Návrh rozpočtu v roku 2020
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plynulého chodu všetkých prevádzok mesta za účelom zabezpečiť kvalitné poskytovanie
služieb pre občanov. Návrh rozpočtu pre rok 2020, až na niektoré menšie odchýlky, je na
úrovni roku 2019 tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
P. Knap mal pripomienky ohľadom položky daň z nehnuteľnosti a položky energie.
Ing. Lecáková, spracovateľka návrhu rozpočtu mesta mu poskytla podrobný komentár
a vysvetlenie k uvedeným položkám rozpočtu mesta.
P. Knap navrhol zapracovať do rozpočtu mesta 40 000 eur na kolkársku dráhu už na dnešnom
zasadnutí, nie až pri záverečnom účte, pretože ešte nie je jasné, čo bude pri záverečnom účte a
rezervu teraz máme.
Primátor - nevidím dôvod to dnes schvaľovať, rekonštrukcia kolkárne nebude skôr ukončená
ako bude vypracovaný záverečný účet mesta. Na zasadnutí MsZ v marci by už mal byť
predložený záverečný účet mesta. Niektoré projekty, ktoré poslanci schválili ešte doteraz
neboli zrealizované, pretože mesto nemá dostatok finančných prostriedkov. Tlačíme ich pred
sebou, budeme ich postupne podľa potreby schvaľovať. Nemôžeme ísť na doraz a zistíme, že
nemáme na výplaty. Nehovorím, že nechcem kolkársku dráhu, ale je potrebné vydržať, možno
bude vyhlásená aj výzva, kde bude možné požiadať o finančné prostriedky.
Ing. Marko, hlavný kontrolór odporučil dnes tento návrh neschvaľovať, počkať kým bude
budova dokončená a bude jasné ako bude vyzerať interiér a na základe tohto sa ďalej
rozhodnúť. Schváliť teraz peniaze, ktoré do pol roka nepoužijeme, je zbytočné. Nevidí problém
v tom, aby poslanci tento návrh schválili pri záverečnom účte, kde už bude všetko jasné.
Taktiež môže nastať časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového
roka 2020, preto je potrebné schváliť použitie fondu rezerv, takže odporúčam opatrnosť, nič
nám neujde.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ -

tým, že sme dostali nejaké dotácie na obnovu klziska

neznamená, že nemajú umiestnenie. Ušetrili financie na niektorých akciách neostávajú len tak
na účte nevyužité, že sú prebytočné, ale ich posúvame na financovanie ďalších projektov, napr.
pri rekonštrukcii materskej školy musí mať mesto spoluúčasť cca 220 000 eur.
Hlasovanie za návrh p. Knapa zapracovať do rozpočtu mesta 40 000 eur na kolkársku dráhu:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal
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Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
PaedDr. Dzurillová – bude rozpočet vo výške 4 800 eur postačujúci na zhotovovanie
videozáznamu každého zasadnutia MsZ plánovaného aj neplánovaného ?
Primátor potvrdil, že by mal byť postačujúci, ak nie, nie je problém v priebehu roka urobiť
zmenu rozpočtu .
Ing. Drutár – prípravná projektová dokumentácia na rekonštrukciu námestia je stará a
nevhodná. Komisia ŽP, ktorá sa tým zaoberala, nesúhlasí s realizáciou úprav námestia podľa
predloženého projektu. Doporučuje vedeniu mesta osloviť nového projektanta a dať
vypracovať nový projekt, ktorý by zohľadňoval pripomienky k predloženému projektu.
Komunikoval som aj s p. Kravčíkom, odborníkom na hospodárenie s vodou v intraviláne a
extraviláne, ktorý je ochotný zdarma urobiť prezentáciu a predstaviť svoje návrhy pre
poslancov a zamestnancov MsÚ.
Primátor - projekt na rekonštrukciu námestia už existuje. Firma, ktorá ho vypracovala, má
autorské právo, preto podľa zákona ďalšiu súťaž robiť nemôžeme, môžeme akurát s firmou
spolupracovať. Je potrebné sa stretnúť a zmeny naprojektovať, nerobiť to narýchlo, ale kvalitne
pripraviť konkrétny návrh, maketu, aby sa aj občania mohli k nej vyjadrovať. Následne
dohodnúť stretnutie s projektantom a predložiť mu návrh poslancov. Rozpočet 20 tis eur je
nepostačujúci, preto je potrebné, aby už na budúci rok bola zrealizovaná súťaž na úver.
Financovaním rekonštrukcie námestia sa budeme zaoberať aj pri záverečnom účte.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – odporúčam najskôr sa stretnúť bez projektanta, aby sme vedeli,
akú predstavu máme my a neviedli dlhé diskusie s projektantom a aby sme vtedy nevymýšľali.
MUDr. Jurečková, PhD. - osloviť aj vysokú školu, či fakultu architektúry, architektonický tím,
ktorý má modernejší pohľad ako by to malo vyzerať v meste, možno by aj cena bola atraktívna.
Primátor - každý poslanec túto záležitosť prejedná na svojej komisii a potom sa k tomu
stretneme, všetci poslanci sa musia vyjadriť ohľadom úveru, či ho zobrať alebo nie, aby to
malo zmysel.
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Rozpočet Mesta Strážske na rok 2020 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
vo výške 5 748 240,00 €
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu

3 969 229,00 €

Výdavková časť rozpočtu

3 883 071,00 €

Prebytok bežného rozpočtu

86 158,00 €

Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu

1 446 028,00 €

Výdavková časť rozpočtu

1 799 011,00 €

Schodok kapitálového rozpočtu

-352 983,00 €

Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu
Výdavková časť rozpočtu
Prebytok finančné operácie

332 983,00 €
66 158,00 €
266 825,00 €

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

MsZ schvaľuje:
Použitie fondu rezerv na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
v priebehu rozpočtového roka 2020.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič

Rozpočet mesta Strážske na roky 2021 – 2022 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 12: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor konštatoval, že hospodársky
výsledok MsPS nevykazuje stratu, ale zisk, preto nie je potrebné prijať opatrenia.
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preukázať, že nemá stratu z podnikateľskej činnosti, ak by sa tak stalo, musí do konca roka
prijať riaditeľ MsPS opatrenia, aby stratu eliminoval.
MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske
k 30.09.2019.
K bodu č. 13: Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme
nebytových priestorov
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky a zároveň boli prijaté opatrenia na ich odstránenie.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme
nebytových priestorov.
K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky a zároveň boli prijaté opatrenia na ich odstránenie.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS.
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra z kontroly z kontroly dodržiavania zákona
o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor konštatoval, že uvedenou
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona
o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ.
K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania
– EK 637005 špeciálne služby
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informoval, že kontrolou boli zistené nedostatky a zároveň boli prijaté opatrenia na ich odstránenie.

Správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005
špeciálne služby MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 17: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
1. polrok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič

MsZ poveruje:
Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2020 – 30.06.2020
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
K bodu č. 18: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského
zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom
na 1. polrok 2020 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 19: Informácie zo zasadnutí komisií
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek
FS Strážčan aktívne pracuje pri CVČ v Strážskom od septembra 2019 a už nepatrí pod referát
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do rozpočtu CVČ na rok 2020.
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia upozornila, že systém financovania škôl
a školských zariadení je iný ako rozpočet mesta na ostatné činnosti, to je druhá vec. Návrh
komisie zapracovať náklady na mzdy do rozpočtu CVČ na rok 2020 je možné len
vypracovaním nového dodatku k VZN, ktoré už bolo dnes schválené. Iný spôsob neexistuje.
S riaditeľmi škôl a školských zariadení sa konala porada, na ktorej sa zaoberali návrhom VZN
a nikto nepožadoval návrh komisie zapracovať do návrhu VZN. Ani na minulom zasadnutí
MsZ nikto z poslancov nepredložil návrh na schválenie návrhu komisie, MsZ zobralo
informáciu o FS Strážčan len na vedomie. Prečo FS Strážčan neostal pod referátom kultúry?
Ohľadom

financovania

mzdy

pre

vedúceho

FS

Strážčan

prebehla

medzi

poslancami, zamestnancami MsÚ a riaditeľkou CVČ obsiahla diskusia.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ navrhol najskôr vypracovať koncepciu ďalšej činnosti FS Strážčan
v roku 2020 a na základe tohto bude možné posúdiť a rozhodnúť.
MsZ ukladá:
Pripraviť koncepciu ďalšej činnosti FS Strážčan v roku 2020.
T: 15.02.2020

Z: riaditeľka CVČ

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor
P. Šandor podrobne informoval o vyradenom majetku mesta a základnej školy.
Navrhol zrušiť členstvo A. Soltészovej a V. Lipovského vo vyraďovacej komisii z dôvodu
dlhodobej neprítomnosti na zasadnutiach komisie. Zároveň navrhol zvoliť za členov
vyraďovacej komisie Ing. Ondreja Drutára a Jozef Meňovčíka.

- 19 MsZ ruší:
Členstvo Adriany Soltészovej a Vratislava Lipovského vo vyraďovacej komisii.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
MsZ volí:
Členov vyraďovacej komisie Ing. Ondreja Drutára a Jozefa Meňovčíka.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Všetky body programu zasadnutia finančnej komisie už boli na dnešnom zasadnutí MsZ
prerokované.
Zápis zo zasadnutia finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Bytová komisia – informoval p. Knap
Renáta Dudičová žiada o výmenu bytu č. A-5 v bloku „A“ za byt č. B-7 v bloku „B“.
Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
Žaneta Balogová žiada o výmenu bytu č. B-7 v bloku „B“ za byt č. A-5 v bloku „A“.
Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
Komisia odporúča výmenu bytov, nakoľko obe žiadateľky majú vyrovnané záväzky voči mestu
a obe s výmenou bytov súhlasia.
MsZ schvaľuje:
Pridelenie nájomných bytov (na základe výmeny bytov) Nájomné byty – Nižší štandard
(ul. Laborecká 280/29 a ul. Laborecká 281/27):
MENO A PRIEZVISKO

ČÍSLO BYTU

NA OBDOBIE DO

Renáta Dudičová a Stanislav Dudič

B-7

31.12.2020

Žaneta Balogová

A-5

31.12.2020

- 20 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Veronika Tokárová žiada o pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu. Žiadateľka má
vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia žiadosť preštudovala a následne prejednala.
Vzhľadom na to, že nájomca nízkoštandardného nájomného bytu č. B-1 – Monika Hrnčiarová
neuhrádza pravidelne mesačné platby nájomného (nedoplatok vo výške 366,73 Eur) a navyše
sa už dlhodobo nachádza v zahraničí, komisia neodporúča opakované uzatvorenie zmluvy s
p. Hrnčiarovou. Nakoľko má p. Hrnčiarová platnú nájomnú zmluvu do 31.12.2019, po tomto
termíne komisia odporúča v spolupráci so správcom bytov Domspráv, dohliadnúť, aby
p. Hrnčiarová odovzdala a uvoľnila byt.
Komisia odporúča pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu č. B-1 na ul. Laboreckej
281/27 žiadateľke p. Tokárovej Veronike na obdobie do 31.12.2020.
MsZ schvaľuje:
Pridelenie nájomných bytov:
A/ Nájomný byt – Nižší štandard (ul. Laborecká 281/27)
MENO A PRIEZVISKO

ČÍSLO BYTU

NA OBDOBIE DO

Veronika Tokárová

B-1

31.12.2020

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Nakoľko sa na ul. Obchodnej uvoľnil 3-izbový nájomný byt, komisia opätovne preštudovala
žiadosti z poradovníka žiadateľov o nájomné byty a odporúča pridelenie 3-izbového
nájomného bytu č. U-3/B-2 na ul. Obchodnej žiadateľke Simone Dankaninovej na obdobie do
31.12.2020. P. Simona Dankaninová žiadala o pridelenie 2-izbového alebo 3-izbového
nájomného bytu. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu.
MsZ schvaľuje:
B/ Nájomný byt (ul. Obchodná 440)
MENO A PRIEZVISKO

ČÍSLO BYTU

NA OBDOBIE DO

Simona Dankaninová

U-3/B/2

31.12.2020

- 21 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu do 31.12.2020 nájomcom, ktorí
majú uhradené všetky záväzky voči mestu. Nájomcom, ktorí majú nedoplatky na nájomnom
a TKO odporúča opakované uzatvorenie zmluvy do 31.03.2020.
MUDr. Jurečková, PhD.- p. Skoupilová má vysoký nedoplatok, odporučila by som jej schváliť
len na 1 mesiac, je to nespravodlivé voči ostatným nájomníkom.
P. Knap – Domspráv s. r. o. Michalovce v tejto veci koná, iným spôsobom sa to riešiť nedá.
Na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré bude v marci už bude jasné, či svoj dlh spláca.
MsZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu:
a) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440)

PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

OPAKOVANÝ NÁJOM

NA OBDOBIE DO
Miško Marcel

U-3/A/2

31.12.2020

Bodnárová Beáta

U-3/A/3

31.12.2020

Semancová Angela

U-3/A/4

31.12.2020

Dančišin Erik

U-3/A/5

31.03.2020

Semancová Jana

U-3/A/7

31.12.2020

Benkoová Ľubica

U-3/B/3

31.12.2020

Skoupilová Ingrid

U-3/C/3

31.03.2020

Turok-Meceňová Jana

U-3/C/4

31.03.2020

Pavolková Mária

U-3/C/5

31.12.2020

Michlovič Igor

U-3/C/7

31.12.2020

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

- 22 b) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27)

PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO

NA OBDOBIE DO

BYTU
Goroľová Miroslava

A-1

31.12.2020

Dudičová Gabriela

A-2

31.12.2020

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta

A-3

31.12.2020

Adamová Margita a Adam František

A-4

31.12.2020

Balogová Žaneta

A-5

31.12.2020

Žilková Lucia

A-6

31.12.2020

Goroľ Karol a Goroľová Silvia

A-7

31.03.2020

Adam Emil

A-8

31.03.2020

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva

A-9

31.12.2020

Janičo Roman a Janičová Ingrid

A-10

31.12.2020

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila

B-2

31.12.2020

Tolvajová Albína

B-3

31.12.2020

Tolvajová Gabriela

B-4

31.12.2020

Ridajová Silvia

B-5

31.03.2020

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav

B-6

31.12.2020

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav

B-7

31.12.2020

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza

B-8

31.12.2020

Šmaťová Anna

B-9

31.03.2020

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav

B-10

31.03.2020

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef
Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap
Nedostatky so záveru z prehliadky budov a nebytových priestorov sa budú riešiť v priebehu
roka. V prípade všetkých objektov v havarijnom stave je nutné navýšenie rozpočtu na údržbu
budov a objektov.
Zápis zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.

- 23 Redakčná rada - informovala PaedDr. Dzurillová
PaedDr. Dzurillová informovala, že ďalšie číslo novín Naše mesto je už vo výrobe a bude
doručené v najbližších dňoch.
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý
Na komisiu bol prizvaný obstarávateľ Ing. Mirosláv Roháľ, ktorý informoval a oboznámil
komisiu so spracovaním zmien a doplnkov č.4 územného plánu mesta Strážske , t. j. navrhnúť
plochu na p. č. 377/24 – na plochu cintorína a navrhnúť plochu na p. č. 1511/1 – na plochu
parkovísk k rozšíreniu cintorína.
Komisia sa zaoberala projektovou dokumentáciou „Pozdĺžne parkovisko, Mierová ulica,
Strážske“ ktorú vypracoval Ing. Peter Dobrovolský – AP-ATELIÉR s. r. o., Michalovce –
projektová dokumentácia rieši iba 6 pozdĺžnych radení v mieste zeleného pásu, pred budovou
cukrárne, vodorovné a zvislé dopravné značenie, predpokladané náklady sú vo výške
12 838,69 € s DPH. V danej lokalite nie je v zmysle platného územného plánu mesta, jeho
zmien a doplnkov možné parkovanie, preto je potrebné zahrnúť do nových zmien a doplnkov
č.5, pričom výhodnejšie by bolo navrhnúť plochu parkoviska na pozemku p. č. 124/1 medzi
chodníkom a bytovým domom Vihorlatská 624 pozdĺž celého bytového domu.
Ing. Tomáš Quecke žiada o odkúpenie časti mestského pozemku p. č. 1510/3 o výmere 1,5 x
15,0 m na ul. Sama Chalupku z dôvodu výstavby posuvnej brány – komisia nedoporučuje
odpredaj, v zmysle platného územného plánu je v danej lokalite funkčné využitie hospodárska
zeleň.
Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Meňovčík
Ul. Družstevná je dlhodobo najakútnejším problémovým miestom z pohľadu statickej dopravy
a parkovacích miest v meste. Význam tejto komunikácie pre obyvateľov mesta je s ostatnými
komunikáciami neporovnateľný a pravdepodobne aj neprávom podceňovaný a odsúvaný.
Jedná sa o najdôležitejšiu miestnu komunikáciu v meste. Porucha na tejto preťaženej
komunikácii by znamenala výrazné

ochromenie života v centre mesta a znamenala by

významné zníženie kvality života verejných inštitúcií, poskytovateľov služieb (tepelné
hospodárstvo, pošta, obchody, lekár). Komisia preto navrhuje mestskému zastupiteľstvu

- 24 bezodkladne riešiť negatívnu situáciu, ktoré je spôsobená najmä nedostatkom parkovacích
miest a neustále sa zvyšujúcou hustotou dopravy v danom dopravnom úseku.
Komisia navrhuje ako najschodnejšie riešenie rozšírenie jestvujúcej komunikácie podľa
vypracovanej štúdie navrhovaného zámeru, ktorý je potrebné nechať bezodkladne vypracovať
odborne spôsobilým projektantom. Vzhľadom na pravdepodobne vyššie náklady tejto
investície, ktoré predpokladajú výkup pozemkov od 6 súkromných majiteľov v celkovej
výmere cca 120-150 m2 , možné preložky telekomunikačných sietí , energet. médií a pod.,
preloženie chodníka a výstavba samotnej komunikácie, komisia navrhuje realizovať tento
zámer v dvoch etapách a to takto:
1 . etapa
a/ Vypracovanie štúdie do konca mesiaca Marec 2020.
b/ Predstavenie štúdie verejnosti
c/ Výkup pozemkov do konca roka 2020
2 . etapa
a/ Vypracovanie projektu do konca mesiaca Máj 2021
b/ Realizácia projektu do konca mesiaca Jún 2022
Požiadavka riaditeľa OO PZ Strážske Mgr. Martina Obšatníka na monitorovanie garáží na
ul. Vihorlatskej, ktoré sú v poslednom období asi 2 rokov často vykrádané vlamačmi .
Primátor – priestor medzi garážami uvedenej ulice by mal byť do konca budúceho týždňa už
osvetlený.
Zápis zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
Členovia komisie zobrali informáciu o návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na vedomie. Doporučujú o dôvodoch zvýšenia miestneho
poplatku informovať občanov prostredníctvom novín Naše mesto.
Návrh projektu stavby: „Strážske – rekonštrukcia námestia a chodníkov“ predložila
p. Bočková. Oboznámila členov so znením sprievodnej správy aj s plánovanými sadovými
úpravami, ktoré sú rozdelené do troch etáp. Komisia nesúhlasí s realizáciou úprav námestia
podľa predloženého projektu. Doporučuje vedeniu mesta osloviť nového projektanta a dať
vypracovať nový projekt, ktorý by zohľadňoval pripomienky k predloženému projektu.

- 25 Žiadosť mesta o odborné posúdenie zdravotného stavu pagaštanov na ulici Mierovej:
– po miestnej obhliadke odborník ŠOP navrhuje výrub 33 ks dreviny pagaštan v dvoch etapách
a 3 ks dreviny orech a v parčíku pri železničnej stanici 4 ks dreviny lipa a 1 ks dreviny javor,
Zápis zo zasadnutia komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva a športová komisia zasadnutie nemala.
K bodu č. 20, 21: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne
P. Šandor – na ul. Vihorlatská 621 – 624 pri kryte CO od betónového rohu by bolo vhodné
osadiť značku obytná zóna, prípadne retardér na spomalenie rýchlosti, pretože autá touto
ulicou prechádzajú vysokou rýchlosťou.
- v čase, keď je uzavretý most do Krivošťan navrhujem, aby príslušník mestskej polície alebo
poverený občan koordinoval v ranných hodinách medzi 6.00 – 8.00 hod. prechody detí, ktoré
prechádzajú do školy cez križovatku.
PaedDr. Dzurillová vyjadrila spokojnosť s realizáciou nového verejného osvetlenia pozdĺž
ul. Komenského, zároveň upozornila, že otvory na stĺpoch nie sú zakryté a už dlhú dobu je
prehodený kábel od stĺpu elektrického vedenia cez konáre stromu. Taktiež navrhla natrieť
uvedené stĺpy základným aj vrchným náterom.
P. Šuľak – vieme o tom, je potrebné vymeniť kabeláž, nedostatky budú odstránené.
MUDr. Maškulík – aj na ul. Mierová nie sú zakryté otvory na stĺpoch elektrického vedenia,
deti sa tam hrajú.
Poďakoval za občanov mesta časti Krivošťany za realizáciu parkovacích miest pri moste. Je to
nekvalitne urobené parkovisko, je nefunkčné, kto je za to zodpovedný, kto túto prácu takto
ukončil.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – realizoval to MsPS, je potrebné to ešte utlačiť valcom, ktorý
momentálne nemáme k dispozícii, pretože pracuje pri výstavbe klziska.
Prednosta – oslovili sme firmu p. Bendu, s ktorým sme sa dohodli, že parkovisko zrovná na
budúci týždeň.
MUDr. Jurečková, PhD. v mene pediatrie v Michalovciach poďakovala Mgr. Kordeľovej,
riaditeľke CVČ za to, že tradične aj tento rok navštívili pacientov na oddelení a urobili im
radosť.
- máme nejakú novinku ohľadom mosta v Krivošťanoch ?
- od Michaloviec smerom do Krivošťan na zákrute stoja autá, ktoré bránia bezpečne vybočiť.

- 26 Je možné vyznačiť, odkiaľ možno parkovať, aby to tam bolo prehľadné a bezpečné.
P. Kusý – dlhodobo neosvetlený prechod pre chodcov na konci mesta pri cintoríne.
P. Meňovčík – riešiť premnoženie mačiek v meste, hlavne pri Chemiku, ul. Vihorlatská a pod.
P. Šuľak navrhol v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov odmenu pre poslanca vo výške
300 €.
MsZ schvaľuje:
Odmenu pre poslanca vo výške 300 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov.
Hlasovanie: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,
Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, Neprítomní: Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič
P. Šuľak navrhol v súlade s § 18 ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odmenu
pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 700 €.
MsZ schvaľuje:
Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 700 € v súlade s § 18c ods. 5 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
Primátor navrhol v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov odmenu pre zástupcu
primátora vo výške 400 €.
MsZ schvaľuje:
Odmenu pre zástupcu primátora vo výške 400 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík,
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Marek Michlovič
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Uznesenie a

záver č. 249/2019

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť, zaželal
príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a rokovanie o 15,35 hod. ukončil.

Ing. Dušan Cacara
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

PaedDr. Jana Dzurillová

Michal Knap

