
 
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  
konaného dňa 12. marca 2020 

 
 
 

Prítomní:  Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana 

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

 MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Martin Šuľak 

 Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor  

    

Návrhová komisia: MUDr. Marián Maškulík, Miroslav Kusý, Marek Michlovič 

Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin Šuľak 

Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

   

Overovatelia:  MUDr. Marián Maškulík, Miroslav Kusý 

 Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

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

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák, 
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.  
 
P r o g r a m  
1.    Otvorenie 
2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 
4.    Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s. r. o.   
5.    Kontrola plnenia uznesení    
6.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 
7.    Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné  
       služby Michalovce za rok 2019 
8.    Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
       trhových miestach 
9.    Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
       a spolufinancovania projektu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo  
       chránených území v meste Strážske“ 
10.  Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2019 
11.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2019 
12.  Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019 
13.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020 
14.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2019 
15.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly plnenia opatrení z kontrol  
       vykonaných v roku 2018 
16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za  
       rok 2019 
17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly personálnej agendy zamestnancov  
       MsÚ 
18.  Informácie zo zasadnutí komisií 
19.  Interpelácie poslancov 
20.  Diskusia – Rôzne 
21.  Záver                 
                                 
Hlasovanie za schválenie programu:  

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

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin 

Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 



- 3 - 

K bodu č. 4: Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ  
s. r. o.   
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. Keďže na 
dnešnom zasadnutí MsZ nie sú prítomní konatelia spoločnosti,  na prípadné otázky, 
či pripomienky poslancov budú odpovedať písomne. 
 
Ing. Drutár – budú v roku 2020 zrealizované plánované výmeny časti pôvodných teplovodov 
aj v prípade, ak by nebola vyhlásená výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu rozvodov tepla, teda aj bez finančných prostriedkov poskytnutých z výzvy ? 
 
P. Šuľak – všetky otvory k rozvodom sú značne poškodené, občania upozorňujú na 
nebezpečenstvo úrazu, firma už o tom vie, boli na to upozornení. 
 
Informáciu o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s. r. o. Košice MsZ 
zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení 
 
Informuje primátor: 
 
Úloha z Uznesenia č. 249/2019 zo dňa 12.12.2019: 

- Pripraviť koncepciu ďalšej činnosti FS Strážčan v roku 2020 – úloha splnená, písomný 

materiál  mali poslanci k dispozícii doma. Požiadavku CVČ na 5 800 eur budeme riešiť pri 

záverečnom účte, aj keď je obrovský výpadok finančných prostriedkov zo skládky Pláne. 

 
Koncepciu rozvoja folklórneho súboru Stražčan MsZ zobralo na vedomie. 
 
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 6: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ   
 
Informuje primátor: 

Pripomienka p. Šandora: 

 – 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. 

P. Roman, náčelník MsP – väčšina obyvateľov je proti retardérom. Na tomto úseku je veľa 

prekážok cestnej premávky, ktoré bránia rýchlej jazde, takže sa tam nedá ísť rýchlejšie, ako je 

predpísaná rýchlosť, spomaľovačmi sa to riešiť nedá, budeme hľadať iné riešenie. 
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Pripomienka PaedDr. Dzurillovej: 

 -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. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – zatiaľ bolo realizované dočasné riešenie, v jari pri zlepšení 

počasia budeme uvedené nedostatky odstraňovať. 

 

Pripomienka MUDr. Maškulíka: 

 –  aj na ul. Mierová nie sú zakryté otvory na stĺpoch elektrického vedenia, deti sa tam hrajú. 

MUDr. Maškulík – otvorené sú stále, deti tam majú skryté veci na hranie, stále sa tam hrajú. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – hneď zajtra ráno budú otvory zakryté. 

 

Pripomienka p. Kusého: 

 – dlhodobo neosvetlený prechod pre chodcov na konci mesta pri cintoríne. 

Primátor – prechod pre chodcov už bol osvetlený. 

 
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 
 
K bodu č. 7: Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. 
byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor.  
 
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča v zmysle zákona pripraviť v  

II. polroku návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok z minulých období (Chemik A, B, 2). 

 
Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby 
Michalovce za 1-12/2019 MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 8: Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 
  
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k uvedenému 

návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v predpísanej lehote.  
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Ing. Drutár – z tohto materiálu nie je jasné, kde má žiadateľ podať žiadosť o povolenie na 

predaj,  navrhujem to doplniť.  

P. Šuľak – po ukončení predaja občania sedia na dažďovom zvode, ktorý je už veľmi prehnutý, 

ostáva po nich nehorázny neporiadok, je nutné sa viac venovať tejto problematike.  

Primátor - je to záležitosť mestskej polície, ktorou sa bude zaoberať. 

MsZ sa uznieslo: 
na VZN č. 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
 
K bodu č. 9:   Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
a spolufinancovania projektu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo 
chránených území v meste Strážske“ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že hlavným cieľom 

projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom 

revitalizácie a obnovy v Meste Strážske.  

Ing. Drutár – o  ktoré lokality sa jedná ? 

Primátor – ide mestský park, gaštanová alej, staré sídlisko a nové sídlisko. 

 

MsZ schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci 

výzvy OPKZP-PO1-SC131-2017-29, s názvom projektu: „Zachovanie a obnova biodiverzity 

a ekosystémov mimo chránených území v meste Strážske“. 

b) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa na úrovni 19 961,38 €, čo predstavuje 

podiel 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 399 227,52 € 

c) prípadné neoprávnené výdavky projektu, ktoré vznikajú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
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K bodu č. 10: Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.  
 
Ing. Drutár – touto správou sa nám priblížila činnosť mestskej polície, za čo ďakujem. 

Navrhujem častejšie kontroly na moste pri Krivošťanoch, pretože sa tam pravidelne porušujú 

predpisy. 

Je v rámci rekonštrukcie budovy LDCH plánované aj riešenie parkovania, bude tam dostatok 

parkovacích miest ? 

Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP informoval, že firma, ktorá realizuje rekonštrukciu budovy 

LDCH má vypracovaný vlastný projekt s vlastným financovaním, ktorý zahŕňa aj 84 

parkovacích miest.  

Primátor – je možnosť parkovať aj za viacúčelovom sálou, kde je dostatok voľných 

parkovacích miest. 

 
Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2019 MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bod č. 11:  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za 
rok 2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2019 MsZ zobralo 
na vedomie. 
 
K bodu č. 12: Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019 
  
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MsZ schvaľuje: 
Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019. 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
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K bodu č. 13: Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MsZ schvaľuje: 
Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020. 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
 
K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 
2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za 
rok 2019. 
 
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol 
vykonaných v roku 2018 
  
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol 

vykonaných v roku 2018. 

 
K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 

rok 2019 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že kontrolou bol zistený 

nesúlad postupu mesta s platnou legislatívou a interným aktom riadenia pri vybavovaní 

neautorizovaných elektronicky doručených sťažností. a zároveň boli prijaté opatrenia na ich 

odstránenie. 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností 
a petícií za rok 2019. 
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K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly personálnej agendy zamestnancov 
MsÚ 
   
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou kontrolou 

boli zistené nedostatky a zároveň boli prijaté opatrenia na ich odstránenie. 

Správu hlavného kontrolóra z kontroly personálnej agendy zamestnancov MsÚ MsZ zobralo 

na vedomie. 

 
K bodu č. 18: Informácie zo zasadnutí komisií 
 
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek 
 
Dotácie pre spoločenské organizácie 2020 - členovia komisie sa zhodli na nasledujúcom 
návrhu rozdelenia dotácií pre spoločenské organizácie: 

 
MsZ schvaľuje: 
Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020: 

 
OV Slovenský zväz chovateľov         200 € 
Slovenský červený kríž         200 € 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    300 € 
Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany            1 200 € 
Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske       700 € 
Pravoslávna cirkevná obec Strážske        700 € 
Jednota dôchodcov Slovenska      300 € 

 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
 
Komisii bol doručený list od košického eparchiálneho biskupa – vladyky Milana Chautura, 

CSsR. ohľadom Patrónky Zemplína – podpory regionálneho názvu. Komisia bola s listom 

oboznámená a odporúča vyhlásiť pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku za Patrónku 

Zemplína, ako podklad pre príslušné vatikánske úrady.  

MsZ odporúča: 
Vyhlásiť pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína ako podklad pre 
príslušné vatikánske úrady. 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 
M. Kusý navrhuje, aby žiakom, ktorí na lyžiarskom zájazde poskytli primeranú zdravotnú 
pomoc a pričinili sa o záchranu ľudského života, boli odovzdané ďakovné listy.  
 

Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 
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. 
 
Redakčná rada – PaedDr. Dzurillová  informovala, že redakčná rada ešte zasadnutie nemala. 
 
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala PaedDr. Dzurillová 
 
Martin Hajdučko žiada o rozšírenie účelu predmetu nájmu. 

Stanovisko komisie: Martin Hajdučko má s mestom od 1.1.2020 podpísanú nájomnú zmluvu 

na nájom nebytových priestorov Mestskej jedálne. Komisia odporúča rozšírenie  účelu nájmu 

o prevádzkovanie hazardných hier, nakoľko je to situované do dolných priestorov budovy, 

ktoré boli aj v predošlom období využívané na túto činnosť a neobmedzuje sa tým pôvodný 

schválený účel nájomnej zmluvy.  

 
MsZ súhlasí: 

s rozšírením účelu nájmu o prevádzkovanie hazardných hier v časti  nehnuteľnosti „Mestská 

jedáleň“, ktorú má v prenájme Martin Hajdučko na základe zmluvy č. 54/2019. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Zdržal sa: Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Silvia Magurová žiada o započítanie nákladov. 

Stanovisko komisie: Podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta „je nájomca oprávnený 
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požadovať odpočet z nájmu len v prípadoch opravy strechy, opravy vonkajšej fasády, 

zateplenia objektu, výmeny okien, vonkajších dverí , elektroinštalácie a rekonštrukcie vody, 

plynu a kúrenia maximálne do výšky 50 % nákladov schválených MsZ, pokiaľ MsZ 

nerozhodne inak.“  Komisia odporúča MsZ rozhodnúť inak a to započítaním 50 % nákladov 

na zníženie stropu v priestoroch kaderníctva v OD Laborec v prípade odobrenia komisie 

výstavby, že uvedené stavebné úpravy zlepšia stav tepelného komfortu v prevádzke.  

 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý  
Žiadosť od Silvia Magurová – kaderníctvo v OD Laborec o uskutočnenie zníženia stropu 
vytvorením kazetového stropu so svietidlami a zápočet nákladov do nájmu – komisia 
nedoporučuje schváliť, nie je v súlade s Dodatkom č.4 k Zásadám hospodárenia s majetkom 
Mesta, súhlasí s realizáciou na vlastné náklady. 
 
Hlasovanie za návrh obchodno-podnikateľskej komisie: 
ZA: 0, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 
 
Hlasovanie za návrh komisie výstavby a ÚP: 

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

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

Zdržal sa: Jozef Meňovčík, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 
Rímskokatolícka farnosť žiada o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku 35 m² pod 

kostolom v Krivošťanoch, 62 m² – pozemok,  na ktorom sa nachádza vodovodná a kanalizačná 

prípojka ku kostolu. Navrhujú kúpnu cenu 1 Eur – komisia odporúča uvedené vysporiadanie. 

 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý 

Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou – kostol a priľahlého pozemku 

ul. Krivošťanská Strážske od Rímsko-katolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána v Strážskom. 

Komisia doporučuje odpredaj pozemku pod kostolom p. č. 1821 vo výmere 174  m2 podľa 

vyhotoveného geometrického plánu č.36208914-11/2019 za cenu 1,0 € v zmysle § 8  písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí , pozemok p. č. 1822 vo výmere 331  m2 po 

konzultácii s vlastníkom RK riešiť výmenou za pozemok p.č.1742 vo výmere 248 m².   

 

MsZ schvaľuje: 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou – kostol, pozemok registra KNC parcela 

číslo 1821, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 174 m2 podľa vypracovaného 
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geometrického plánu č.36208914-11/2019, katastrálne územie Strážske odpredajom 

v prospech Rímskokatolíckej farnosti Nanebovstúpenia Pána v Strážskom IČO 35 506 059 za 

cenu 1,- €. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

MsZ schvaľuje: 

Majetkoprávne vysporiadanie priľahlého pozemku kostola registra KNC parcela číslo 

1822,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 331 m2, podľa vypracovaného 

geometrického plánu č.36208914-11/2019, katastrálne územie Strážske, ul. Krivošťanská 

Strážske, zapísané na LV č.1236, zámenou v prospech Rímskokatolícka farnosť 

Nanebovstúpenia Pána v Strážskom, IČO 35 506 059, za pozemok registra KNC parcela číslo 

1742, druh pozemku záhrada vo výmere 248 m2, zapísané na LV č.113 v prospech Mesto 

Strážske, IČO 325 813, v zmysle§ 9a ods. 8 písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 
Komisia obdržala výpovede na nebytové priestory Komunálna poisťovňa – OD Laborec a Bar 
Kocka.  
Komisia diskutovala o poskytovaní služieb v letnom období -  letné kúpalisko, areál zimného 
štadióna, kolkáreň. Vzhľadom k tomu, že je to ucelený komplex pre športové vyžitie občanov 
odporúčame, aby bufet na letnom kúpalisku prevádzkoval mestský podnik služieb.  Je potrebné 
tomu venovať pozornosť, nakoľko nás čaká už len zastupiteľstvo v júni.  
 
Zápis zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte 
primátora mesta. 
 
Bytová komisia – informovala PaedDr. Dzurillová 
 
Goroľ Peter žiada o pridelenie 2-izbového alebo 3-izbového nájomného bytu. Komisia žiadosť 

preštudovala, žiadosť však nespĺňa kritéria stanovené VZN č. 5/2016 o podmienkach 
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prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske (žiadateľ má evidovaný 

nedoplatok na TKO, na čo bol upozornený a žiadosť nie je podpísaná, žiadateľ bol vyzvaný 

k jej podpisu). 

Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy p. Turok-Meceňovej Jane na obdobie do 

31.12.2020, nakoľko uhradila nedoplatok a ostatným nájomcom odporúča opakované 

uzatvorenie zmlúv do 30.06.2020. 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu 

A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440): 
 

 
 
 

 

 

 

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

PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 
B) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

                   DO 

Dančišin Erik U-3/A/5 30.06.2020 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 30.06.2020 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4 31.12.2020 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

                   DO 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 30.06.2020 

Adam Emil A-8 30.06.2020 

Ridajová Silvia B-5 30.06.2020 

Šmaťová Anna B-9 30.06.2020 

Tokárová Magdaléna a Tokár 

Ladislav 

B-10 30.06.2020 
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Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý  
 
1.zasadnutie komisie 
 
Vysporiadanie pozemkov medzi Mesto Strážske a Daniela Gadžová, Bohumil Vopršálek 

a manž. Božena - komisia doporučuje vysporiadať pozemky po vyhotovení geometrického 

plánu a na základe znaleckého posudku. 

 
Vysporiadanie pozemkov pri mestskej telocvični - komisia doporučuje osloviť vlastníka, ktoré 

pozemky (p. č. 534/18 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 497 m2 

a pozemok p. č. 534/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 189 m2 ) budú 

predmetom odkúpenia v prospech mesta, je potrebné uzavrieť aspoň zmluvu o budúcej zmluve 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí, aby sa pokračovalo v jednaní. 

 
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve mesta pre Agro družstvo 

Staré - komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu bez pozemku p. č. 2489 vo výmere  

618 m2, ide o spoločnú poľnú cestu. 

 

MsZ schvaľuje:  

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.504/2003 Z. z., 

na poľnohospodárske účely na pozemok registra KNE parcela číslo 331/1 druh pozemku trvalý 

trávny porast vo výmere 888 m2,  pozemok registra KNE parcela číslo 379 druh pozemku trvalý 

trávny porast vo výmere 80 452 m2, pozemok registra KNC parcela číslo 2464 druh pozemku 

trvalý trávny porast vo výmere 5486 m2, pre Agro družstvo Staré, za cenu 40/€/ha/1 rok, t. j. 

347,31 €/rok, zmluva sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov.  

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN č.5 – primátor poukázal na to, že ešte nie sú 

uzatvorené návrhy zmien a doplnkov č. 4, ktoré by sa mali schvaľovať na budúcom zasadnutí 

MsZ. Následne sa bude schvaľovať návrh zmien a doplnkov č. 5. Je  to zdĺhavá záležitosť, 
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zároveň odporučil poslancom materiál preštudovať a prípadné ďalšie nové návrhy je potrebné 

včas doručiť na referát výstavby a ÚP. 

2. zasadnutie komisie: 
 
Práce naviac „Zníženie energetickej náročnosti budovy školiaceho strediska v meste Strážske“ 

– projekt bol schválený, celková cena v zmysle zmluvy Kód projektu v ITMS2014+ : 

310041M108 - komisia po obhliadke a odsúhlasení doporučuje schváliť práce naviac podľa 

kalkulácie v zmysle prílohy. Predseda komisie navrhoval demontáž tieniacich ŽB trámov na 

terasách komplet. 

P. Kusý – nesúhlasím so stanoviskom komisie, údaje v rozpočte nie sú rovnaké ako 

v navrhovanom projekte.  

Primátor – je ťažko povedať, kto urobil chybu, ktorá sa stala, projektant svoju chybu uznal, ide 

o cca 3 tis. eur, ktoré sú navýšené v rozpočte. Podrobne opísal priebeh udalostí, ktoré 

predchádzali pri vypracovaní tohto projektu. Vysvetlil, že v roku 2018 poslanci schválili 

projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy a nie na rekonštrukciu budovy, čo je 

rozdiel. Uvedená výzva neriešila aj rekonštrukciu interiéru budovy, čo si vtedy nikto 

neuvedomil. Projektant vypracoval projektovú dokumentáciu tak, ako sme mu to zadali, 

požiadavku nedostal na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu interiéru. Ak 

chceme ešte v tomto roku riešiť aj interiér budovy, je potrebné ho dofinancovať, čo predstavuje 

cca 60 tis. eur. Alebo je to možné riešiť na budúci rok a nechať interiér budovy v takom stave 

ako je dnes.  

 
K tejto záležitosti prebehla obsiahla diskusia, v ktorej poslanci ostro kritizovali situáciu, ktorá 

nastala a mali výhrady k postupu predkladania a schvaľovania projektov. Je nutné sa poučiť 

z chýb, ktoré nastali a do budúcnosti pri schvaľovaní ďalších projektov myslieť na všetko,  

t. j.  je potrebné vedieť vopred celkové predpokladané náklady na celý projekt.  

 
MsZ zobralo na vedomie Informáciu o predpokladaných prácach naviac a viacnákladoch na 

projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy školiaceho strediska v meste Strážske“. 

 

Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 
 
Mgr. Vopršálek Bohumil žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na zabezpečenie 

nevyhnutných základných potrieb. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu. 
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Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok mestom Strážske.  

 

MsZ schvaľuje: 

jednorazovú sociálnu dávku pre Mgr. Bohumila Vopršáleka vo výške 50 €. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
Čurma Slavomír žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych liečebných 

nákladov. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu. 

Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú sociálnu 

výpomoc vo výške 50 € v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok mestom Strážske.  

 

MsZ schvaľuje: 

jednorazovú sociálnu dávku pre p. Slavomíra Čurmu vo výške 50 €. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Komisia sa zaoberala stravovaním pre dôchodcov, kde z diskusie vyplynulo, že mnoho 

dôchodcov sa ocitlo za stanovenou hranicou 500,- Eur, avšak s minimálnym rozdielom len 0,20 

centov (Eur) či 0,50 centov (Eur) a pod. V súvislosti s týmito minimálnymi rozdielmi, komisia 

navrhuje zvážiť možnosť zaokrúhľovania stanovenej výšky dôchodku, pokiaľ by sa jednalo 

o takéto minimálne rozdiely. 

 

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

mesta. 

Športová komisia – informoval p. Michlovič  
 

Komisia odporúča schváliť MsZ dotácie pre športové kluby podľa uvedeného návrhu. 
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MsZ schvaľuje:  

Dotácie pre športové kluby na rok 2020 

Volejbalový klub         1 500 € 

Klub Slovenských turistov       1 200 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja      1 000 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel     12 500 € 

Mestský bežecký oddiel        1 750 € 

Tanečný aerobik           700 € 

Tenisový klub           200 € 

Občianske združenie kolkárov         300 € 

MMA-Crossfit           850 € 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 
Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Meňovčík 
 
Komisia prerokovala predloženú  štúdiu zabezpečenia prejazdnosti a parkovania na  

ul. Družstevnej v intraviláne mesta Strážske. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 

realizovať  predložený zámer riešenia dopravnej situácie tak, ako bol predložený v štúdii 

vypracovanej spoločnosťou  AP-Ateliér, s.r.o. Michalovce. 

 
Zápis zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte 
primátora mesta. 
 
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
 
Diskusia bola venovaná problematike znečistenia PCB v meste,  v areáli Chemko, na skládke, 

v otvorenom kanáli a odkalisku Poša.  

Členovia komisie po diskusii doporučujú vedeniu mesta:  

- získať údaje z geologických prieskumov znečistenia územia mesta PCB, ktoré boli 

vykonané v minulosti a zverejniť ich pre občanov, 
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- zabezpečiť vykonanie rozborov vody, pôdy, vajíčok a mäsa z domácich chovov 

z niekoľkých lokalít v meste  a informovať občanov o aktuálnej situácii. 

 
Zápis zo zasadnutia komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 
K bodu č. 19, 20:  Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
P. Meňovčík – poskytnúť nejakú správu pre občanov mesta ohľadom PCB látok, pretože 

nevedia, či môžu naďalej pestovať, sadiť, chovať a pod. 

- vznikol obrovský nárast odpadu po celom meste, je potrebné to riešiť. 

MUDr. Jurečková, PhD.  – plánuje mesto niečo vysadiť namiesto tují pri cintoríne, ktoré boli 

orezané ? 

P. Šuľak – áno,  bude realizovaná nová výsadba. 

MUDr. Jurečková, PhD. informovala, že tak ako minulého roku získala grant pre ZUŠ 

Strážske, tak aj tohto roku sa jej podarilo získať grant pre ZŠ v Strážskom v sume 1 000 €, 

ktorý bude využitý na dochádzkový systém.  

P. Kusý – žiadosť občanov ul. Komenského na odstránenie hliny, ktorá bola navozená pri 

novom detskom ihrisku na priestore bývalého detského  pieskoviska pred obytným blokom na 

ul. Mierová 630. 

PaedDr. Dzurillová – navrhujem, aby sa vybrali betóny a povrch zrovnal so zemou. 

- verejné osvetlenie pri radovej výstavbe často nesvieti a je slabo osvetlené parkovisko. 

- informovať občanov mesta zasielaním krátkych sms správ. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – touto možnosťou sa vedenie mesta zaoberá už dlhšie obdobie, 

treba to už len dotiahnuť do konca. 

PaedDr. Dzurillová – plánuje mesto kontrolu stromov v celom meste kvôli bezpečnosti 

občanov ?  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že už bol vypracovaný posudok na 33 pagaštanov na 

ul. Mierová. Taktiež bol vypracovaný projekt ohľadom riešenia stromov v parku, kde 

napadnuté stromy imelom budú vyrúbané a taktiež bude zrealizovaná náhradná výsadba. Ak 

by projekt nebol schválený,  bude sa to riešiť z vlastných finančných zdrojov. 

 

Ing. Drutár  navrhol vypracovať materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky - počty 

detí, personálne a technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov. 
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MsZ ukladá:  

Vypracovať materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky - počty detí, personálne 

a technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov. 

T: najbližšie zasadnutie MsZ    Z: MsÚ 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Ing. Drutár navrhol vypracovať materiál o prevádzkových nákladoch a tržbách zimného 
štadióna za obdobie prevádzky (po rekonštrukcii). 
 
MsZ ukladá: 

Vypracovať materiál o prevádzkových nákladoch a tržbách zimného štadióna za obdobie 

prevádzky (po rekonštrukcii). 

T: najbližšie zasadnutie MsZ    Z: MsPS 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Ing. Drutár navrhol, aby boli odobrané vzorky z pôdy, vody zeleniny, vajec v katastri mesta 
Strážske a dali sa vyšetriť v akreditovaných laboratóriách. Je to na podnet občanov, pretože  
nie sú dostatočne informovaní ohľadom PCB látok a nevedia, či môžu sadiť, pestovať, chovať.  
 
MUDr. Jurečková, PhD. - chcete skúmať to, čo už je vyskúmané. Je to riešené cez Európsku 

úniu, cez poslanca európskej únie ochrankyňu práv, štát vyhlásil mimoriadnu situáciu a štát sa 

zaviazal k takému prieskumu.  

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – momentálne sa do tohto pustil štát, uvidíme ako bude 

postupovať, ako to pôjde ďalej, budú odoberať vzorky. Navrhujem počkať na výsledky, ktoré 

by mali byť podľa médií  do konca júna. Nemá význam sa do toho púšťať, keďže na to 

kapacitne nemáme a nemáme ani dostatok finančných prostriedkov. 

Primátor informoval, že dňa 12.02.2020 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie zástupcov 

hlavného hygienika SR, odborných pracovníkov odboru hygieny životného prostredia úradu 

verejného zdravotníctva a expertov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, na ktorom sa 

dohodlo na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych 

produktov z domácich chovov, kde sa predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami. Na 
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základe výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, 

či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu. 

MUDr. Jurečková, PhD. poskytla podrobné informácie ohľadom vedeckého výskumu PCB 

látok a ich dopadu na zdravotný stav, ktorému sa venuje od r. 2002. Zároveň odporučila to 

nechať teraz na vládu SR. 

Na základe týchto informácií Ing. Drutár zrušil svoj návrh. 

 
Jakub Kaňuch – KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske žiada o prenájom časti 

pozemku registra „C“ parcelné č.  106/4, o výmere  113,8 m2,  druh pozemku zastavané 

plochy a nádvorie, katastrálne územie Strážske, zapísaný na LV č.1236.  Pozemok chce 

využívať na uskladnenie materiálu a parkovanie motorového vozidla.  

Zdôvodnenie - predmetný pozemok  je nevyužívaný a je pozemkom priľahlým k objektu 

prevádzkovej budovy - požiarnej zbrojnice č. s. 283, susedí s nebytovými priestormi v nej 

a časťou pozemku, ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha. 

 
MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č.  106/4, výmera  

133,81  m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu prenájmu 4 Eur/m²/rok, na dobu neurčitú pre Jakub 

Kaňuch – KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO 48 250 660 so zdôvodnením, 

že predmetný pozemok  je nevyužívaný a je pozemkom priľahlým k objektu prevádzkovej 

budovy - požiarnej zbrojnice č. s. 283, susedí s nebytovými priestormi v nej a časťou pozemku, 

ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha.  

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór upozornil na novelu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.;   
povinnosťou komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
je zverejniť na web stránke mesta vyplnené tlačivá poslancov „Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“; vzor tlačív tvorí prílohu zákona, 
predžuje sa aj lehota oznámení do 30.04.2020. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 5 0 / 2 0 2 0 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 14,55 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara       Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   MUDr. Marián Maškulík   Miroslav  Kusý 
     


