
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 04. júna 2020 

 
 
 

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

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

   MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,  

   Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

   
Návrhová komisia: Mgr. Ľuboš Marek, Ing. Ondrej Drutár,  

  MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Hlasovanie: 

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

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

   MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,  

   Vladimír Šandor, Neprítomný: Martin Šuľak 

   
  

Overovatelia:  Mgr. Ľuboš Marek, Ing. Ondrej Drutár 

Hlasovanie: 

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

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

   MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,  

   Vladimír Šandor, Neprítomný: Martin Šuľak 

   
 

  
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.   Kontrola plnenia uznesení 
5.   Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 
6.   Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske k 31.12.2019 
7.   Záverečný účet mesta Strážske za rok 2019 
8.   Návrh na I. zmenu rozpočtu MsPS mesta Strážske rozpočtovým opatrením č.1/2020 
9.   Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2020 
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými  
      odpadmi 
11. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení  
      k 31.12.2019 
12. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2021 - 2023 
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2020 
14. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom 
      na II. polrok 2020  
15. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2018 
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií  
      poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019 
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v Mestskom podniku  
      služieb  
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ 
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – 221 004 ostatné poplatky  
      (stavebná správa, životné prostredie) 
20. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkovej položky EK 637 003 – propagácia,  
      reklama, inzercia na MsÚ 
21. Informácie zo zasadnutí komisií  
22. Interpelácie poslancov 
23. Diskusia-Rôzne 
24. Záver 
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Hlasovanie za schválenie programu:  

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

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

Michlovič, Vladimír Šandor, Neprítomný: Martin Šuľak 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 
 

Úlohy z Uznesenia č. 250/2020 zo dňa.12.03.2020: 

Informuje primátor: 

-Vypracovať materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky - počty detí, personálne a 

technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov – úloha splnená, písomný materiál, 

ktorý vypracovala PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ, mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Ing. Drutár - takýto materiál mal byť predložený ešte pred samotným schvaľovaním, aby sme 

mali podklad, z ktorého by sme mohli vychádzať pred naším rozhodovaním, či sa zapojíme 

do projektu. 

Primátor – už v minulosti sme uvažovali o prístavbe telocvične pre deti materskej školy, aby 

mali deti väčšie možnosti, čo aj bolo zohľadnené pri podaní žiadosti. 

 

Pracovný materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky - počty detí, personálne a 

technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov MsZ zobralo na vedomie.  

 

-Vypracovať materiál o prevádzkových nákladoch a tržbách zimného štadióna za obdobie 

prevádzky (po rekonštrukcii) – úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii 

doma.  

Primátor mal úvodný komentár s tým, že poukázal na to, že je potrebné sa zaoberať ako 

ušetriť náklady spotreby elektrickej energie a do budúcnosti uvažovať o zastrešení celého 

zimného štadióna. 

 

MsZ zobralo na vedomie Správu o hospodárskych výsledkoch z prevádzkovania zimného 

štadióna (po rekonštrukcii). 

  

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  
 
Pripomienky: 

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

Primátor – na vzniknutú situáciu má vplyv aj skutočnosť, že bol obmedzený vývoz 

nadrozmerného odpadu. Kým predtým bol vývoz každý piatok, teraz sa vyváža už len 

posledný piatok v mesiaci, taktiež  bol zvýšený poplatok. Je to najmä na občanoch nášho 

mesta, je ťažké to riešiť. 

 
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.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o prácach, ktoré boli doteraz zrealizované 

aj s vyčíslením nákladov. Predložil aj ďalšie možnosti a návrhy na odstránenie nedostatkov, 

ktoré ešte neboli uskutočnené.  

Primátor - nie je to taká vec, ktorú by sme museli nevyhnutne riešiť. Odporúčam sa tým 

zaoberať v budúcnosti podľa finančnej situácie. 

PaedDr. Dzurillová - verejné osvetlenie pri radovej výstavbe často nesvieti a je slabo 

osvetlené parkovisko.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS poukázal na dôvody častého výpadku osvetlenia v tejto lokalite 

mesta.  

PaedDr. Dzurillová - 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.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – kábel je zakopaný, je to tam zarovnané a stĺpy boli natreté. 
  
PaedDr. Dzurillová vyjadrila nespokojnosť s tým, akým spôsobom boli stĺpy verejného 

osvetlenia natreté. Požadovala vysvetlenie, prečo neboli stĺpy pred natrením  očistené, čo aj 

zdokumentovala aktuálnou fotodokumentáciou. Požadovala najprv stĺpy očistiť a nanovo ich 

natrieť, čo však bude neefektívnym nakladaním s financiami. Taktiež esteticky a fixne 

upevniť kryty inštalačných otvorov tak, aby to zodpovedalo bezpečnosti. Následne predložiť 

harmonogram náteru všetkých stĺpov verejného osvetlenia po uliciam aj s predpokladaným 

rozpočtom. 
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P. Knap požadoval zrealizovať bežnú údržbu stĺpov verejného osvetlenia v celom meste, 

upevniť kryty a pod. 

Primátor – z pohľadu bezpečnosti je potrebné zaviesť systém a venovať zvýšenú pozornosť 

údržbe stĺpom verejného osvetlenia. 

 
MsZ ukladá: 

Zrealizovať bežnú údržbu stĺpoch verejného osvetlenia (doplnenie, oprava krytov elektrických 

častí). 

T: 31.08.2020    Z: MsPS 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Zdržal sa: Martin Šuľak 

 
PaedDr. Dzurillová - informovať občanov mesta zasielaním krátkych sms správ.  

Ing. Dušan Cacara, prednosta MsÚ – zrealizoval som prieskum v telefonických 

spoločnostiach s tým, že je na zváženie, či v tomto roku pokračovať v takejto aktivite, či 

požiadavke, či to stojí za to zvoliť ďalší informačný kanál, ktorého realizácia by mesto stála 

cca 10 tis. eur ročne. Mesto využíva na komunikáciu mestský rozhlas, aj napriek tomu, že sú 

s ním technické problémy, máme web stránku mesta, ktorú občania veľmi nenavštevujú. 

Všetko čo sa hlási v mestskom rozhlase je zverejnené aj na web stránke mesta.  

MUDr. Jurečková, PhD. - súhlasím s prednostom MsÚ. Tohto roku si to mesto nemôže 

dovoliť, bolo by to zatiaľ plytvanie peňazí, možno je to otázka budúcnosti. Informačných 

zdrojov máme dosť, kto má záujem komunikovať s mestom, môže prísť počas úradných 

hodín aj osobne na MsÚ, či na MsPS. 

Primátor -  na tento rok úlohu neprijímame. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 
K bodu č. 6: Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske k 31.12.2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
PaedDr. Dzurillová – v porovnaní rokov 2018 a 2019, v roku 2019 stúpla spotreba elektrickej 
energie verejného osvetlenia. Prečo sa teda vypína svetlo po polnoci ? Svetlá málo osvetľujú, 
v celom meste je slabé osvetlenie, je nízka viditeľnosť, na zlepšenie svietivosti je potrebné 
niečo urobiť. 
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Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – v rámci úspory verejných financií sa verejné osvetlenie počas 
nočných hodín vypína. Tak ako sme realizovali výmenu svietidiel v minulom roku, v rámci 
našich finančných možností plánujeme postupnú výmenu svietidiel v meste aj v budúcnosti. 
 
Primátor – 5 rokov po rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré bolo realizované z eurofondov, 
sme mali predpísanú úsporu, preto sme v tom čase vypínali od 1,15 hod. do 3,15 hod. Ak by 
sme nesplnili predpísané šetrenie, museli by sme finančné prostriedky vrátiť. Po piatich rokoch 
sme nechali verejné osvetlenie počas nočných hodín zapnuté. Ale v čase pandémie 
koronavírusu bolo jednou z možností šetrenia finančných prostriedkov vypínať verejné 
osvetlenie počas nočných hodín. Aj viaceré obce a mestá v rámci šetrenia financií vypínajú 
verejné osvetlenie počas nočných hodín, napr. krajské mesto ako je Prešov ho tiež vypína. 
 
Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske k 31.12.2019 MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 7:   Záverečný účet mesta Strážske za rok 2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o rozpočtovom 

hospodárení Mesta Strážske za rok 2019. Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2019 je 

spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004  rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. Obsahuje celkový prehľad  rozpočtového hospodárenia, vrátane 

hodnotenia programového rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako 

aj údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu mesta 

Strážske za rok 2019 – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór - návrh záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2019 je 

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 

5 tohto zákona. V zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 

záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2019 výrokom schvaľuje celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Po tomto usporiadaní predstavuje zostatok finančných operácií 350 269,65 €, ktorý 

odporúčam odviesť späť do rezervného fondu.   
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MsZ zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu 

Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2019. 

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – k predloženému návrhu neboli zo strany členov 

komisie vznesené žiadne pripomienky a komisia odporúča Záverečný účet mesta za rok 2019 

schváliť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2019 bez výhrad. 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ schvaľuje: 

Usporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 28 603,03 € za rok 2019 takto:  

- vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 28 603,03 € 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ schvaľuje: 

Usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 362 834,27 € za rok 2019 takto: 

- Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 12 564,62 € 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ schvaľuje: 

Zostatok finančných operácií po usporiadaní za rok 2019 vo výške 350 269,65 € odviesť do 

rezervného fondu. 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 



- 8 - 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 28 603,03 € 

v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T: 31.12.2020    Z: vedúca ekonomického oddelenia 

 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať vytvorenie rezervného fondu z kladného účtovného výsledku hospodárenia 

z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 17 092,22 € na ťarchu účtu 431 Výsledok 

hospodárenia a v prospech účtu 421 Zákonný rezervný fond. 

T: 31.12.2020    Z: riaditeľ MsPS 

 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
K bodu č. 8:   Návrh na I. zmenu rozpočtu MsPS mesta Strážske rozpočtovým opatrením 
č.1/2020 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Kováčová, ekonómka MsPS podrobne 
informovala o navrhovaných zmenách v položkách rozpočtu MsPS. 
 
MsZ zobralo na vedomie: 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 pre MsPS mesta Strážske: 
 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 48 206,10 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške: 696 189,10 € 

Príjmy v €: 

Bežný rozpočet   657 983,00  
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Kapitálový rozpočet spolu   38 206,10 

Rozpočet spolu  696 189,10 

Výdavky v €: 

Bežný rozpočet   657 983,00 

Kapitálový rozpočet    38 206,10 

Rozpočet spolu  696 189,10 

 
K bodu č. 9: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2020 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh schváliť. 
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o navrhovaných 
zmenách v položkách rozpočtu mesta. Z dôvodu nesúladu medzi naplňovaním príjmovej 
základne rozpočtu  mesta a čerpaním výdavkov na zabezpečenie plynulého chodu mesta, ako 
aj nezrefundovanými finančnými zdrojmi zo ŠR vo výške 325 033 € bolo nevyhnutné  na 
finančné krytie  týchto záväzkov použiť prostriedky,  ktoré mesto malo na účtoch k 31.12.2019. 
Vzhľadom na danú situáciu sa budú výdavky čerpať len na nevyhnutné  potreby mesta a jeho 
zložiek.  
MUDr. Jurečková, PhD. – musíme uvažovať s oveľa horšou situáciou a snažiť sa rozpočet 
mesta ochrániť, aby mesto nemuselo zobrať úver. Ako to bude s výdavkami na športové kluby 
a spoločenské organizácie ? 
Primátor podrobne informoval o aktuálnej finančnej situácii mesta, ktorá je veľmi vážna. 
Očakáva sa ešte hlbší prepad, štát nepoukázal mestu v plnej výške podielové dane, taktiež sú 
aj ďalšie výpadky, ako je poplatok za uloženie odpadu Pláne, dane z nehnuteľnosti právnických 
osôb. Zo strany štátu tiež neboli mestu zrefundované finančné prostriedky pre viaceré projekty 
ako je klzisko, opatrovateľská služba, terénna sociálna práca. Všetko závisí od štátu, mesto 
bude riešiť len nevyhnutné výdavky. Kultúrne a športové podujatia nebudú, t. j. jarmok bol 
zrušený, oslavy 100 rokov futbalu tiež. 
Čo sa týka dotácií pre spoločenské a športové organizácie, je potrebné zrušiť uznesenie, 
v ktorom boli schválené dotácie v plnej výške a dnes ich schváliť s 50 percentným znížením. 
Pred uzatvorením zmluvy o dotáciu bude vopred prejednané osobitne s každou organizáciou, 
či klubom, či je nevyhnutné im dotáciu tohto roku poskytnúť.  
 
PaedDr. Dzurillová – kto to bude posudzovať ? 
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – posudzovať to bude príslušná komisia a kompetentní po 
vzájomnej komunikácii s organizáciou. 
Mgr. Marek – akým spôsobom sa bude riešiť, ak niečo nepredpokladané bude chýbať a bude 
to nevyhnutné v školstve v našom meste.  
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Primátor – neviem, aby bol vydaný nový predpis na financovanie školstva, doteraz bolo 
schválené 90 mil. eur na platy v MŠ. Počkáme, dnes je ťažko povedať, ako sa to bude vyvíjať, 
katastrofické scenáre budeme musieť riešiť. 
 
MsZ ruší: 

Bod C/6 a bod C/7 Uznesenia č. 250/2020 zo dňa 12.03.2020. 

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, Zdržal sa: Marek Michlovič 

 
MsZ schvaľuje:  

Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020 

OV Slovenský zväz chovateľov         100 € 

Slovenský červený kríž         100 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    150 € 

Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany               600 € 

Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske       350 € 

Pravoslávna cirkevná obce Strážske        350 € 

Jednota dôchodcov Slovenska      150 € 

 

 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: Marek Michlovič, Proti: MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2020 

Volejbalový klub            750 € 

Klub Slovenských turistov          600 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja         500 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel         6 250 € 

Mestský bežecký oddiel           875 € 

Tanečný aerobik           350 € 

Tenisový klub           100 € 

Občianske združenie kolkárov         150 € 

MMA-Crossfit           425 € 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Proti: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Marek Michlovič 

 

MsZ schvaľuje: 

Použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 115 813 € na krytie bežných výdavkov 

v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19. 

 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

MsZ schvaľuje: 

V súlade s ods. 2 písmenom  a ), b )  § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Strážske 

rozpočtovým opatrením č.1/2020: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 84 407,00 € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 832 647,00 €. 

 

Príjmy vo výške:  5 832 647,00 € 

Výdavky vo výške:  5 832 647,00 € 

           Príjmy:  

Bežný rozpočet    3 912 655,00 € 

Kapitálový rozpočet   1 448 064,00 € 

Finančné operácie      471 928,00 € 

Rozpočet mesta    5 832 647,00 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet    4 014 770,00 € 

Kapitálový rozpočet   1 751 719,00 € 

Finančné operácie       66 158,00 € 

Rozpočet mesta    5 832 647,00 € 
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 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
Primátor - nakoľko v dnešnej dobe nevieme s presnosťou posúdiť, aký celkový výpad príjmov 
v mestskom rozpočte môže nastať, ako aj  oneskorené  plnenie príjmov, mesto uvažuje 
s kontokorentným úverom na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami vo 
výške do 300 tis. eur. Kontokorentným úverom, by sme zabránili  platobnej  neschopnosti 
mesta v prípade ďalšieho poklesu príjmovej základne mesta. Pre mesto je veľmi dôležité aj to, 
ako sa stabilizuje situácia pri refundácii prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  Budeme čakať do 
poslednej chvíle, aby sme ho nemuseli zobrať. Ak by to už bolo nevyhnutné a aby sme nemuseli 
zvolávať zasadnutie MsZ a vás vyrušovať, mesto dnes predkladá návrh na uzavretie zmluvy 
o kontokorentnom úvere vo výške do 300 tis. eur. 
Medzi poslancami a zamestnancami mesta ohľadom tejto záležitosti prebehla obsiahla 
diskusia.  
Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia poskytla ďalšie podrobné informácie 
ohľadom uzavretia zmluvy o kontokorentnom úvere. 
 
MsZ schvaľuje: 

Uzavretie zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške do 300 000 € na financovanie bežných 

a kapitálových výdavkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu. 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
K bodu č. 10: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková, spracovateľka predloženého 
materiálu informovala, že návrh dodatku bol vypracovaný v súvislosti s nadobudnutím 
účinnosti Zákona NR SR č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu dodatku sú zaradené zmeny, ktoré nadobudnú 
účinnosť 01.07.2020 a tiež zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplynuli z praxe alebo boli 
zavedené v súvislosti so zmenou skládky využívanej na uloženie odpadu. 
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Ing. Drutár – akým spôsobom budú občania informovaní o týchto zmenách ?  
P. Bočková  - občania nášho mesta už boli o zmenách informovaní prostredníctvom novín Naše 
mesto a na web stránke mesta. 
 
MsZ sa uznáša: 
Na Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 
Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Michal Knap 
 
K bodu č. 11: Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných 
zariadení k 31.12.2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MUDr. Jurečková, PhD. – prečo ešte nie sú vymožené exekúcie z predchádzajúcich rokov 
2010, 2012, 2015 ?  
Primátor – bol schválený zákon o exekúciách, v ktorom o ukončení exekúcie rozhoduje súd, 
trovy exekúcie platí povinný. Obávam sa, že na základe nového zákona sa  nebude dať vymôcť 
exekúcia do výšky ani 50 percent. Do budúcnosti je potrebné zvážiť, či riešiť formou exekúcie 
každého dlžníka,  alebo iba tých, u ktorých je predpoklad exekúciu vymôcť. 
 
Správu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2019 
zobralo MsZ na vedomie. 
 
K bodu č. 12: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2021 – 2023 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MsZ zobralo na vedomie Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky  
2021 – 2023.  
 
K bodu č. 13: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  
II. polrok 2020 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal primátor. 
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MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. 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, 

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2020 – 31.12.2020 

v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. 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, 

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
K bodu č. 14: Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí 
MsZ v Strážskom na II. polrok 2020  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na 
II. polrok 2020 MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 15: Návrh textu do kroniky mesta za rok 2018  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár s tým, že 
prípadné pripomienky, či opravy je potrebné zaslať na sekretariát primátora.  
 
MsZ schvaľuje: 

Text do kroniky mesta Strážske za rok 2018. 

 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 
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K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných 
dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
PaedDr. Dzurillová – rímskokatolícka cirkev si splnila svoju povinnosť a včas z vlastnej 
iniciatívy vrátila rozdiel poskytnutej dotácie podľa VZN, žiadna výzva im nebola doručená tak, 
ako sa vyjadruje hlavný kontrolór v tejto správe. Požadujem, aby hlavný kontrolór zmenil 
stanovisko v tejto správe,  aby nevrhalo na cirkev to, že si nesplnili svoju povinnosť.  
Ing. Marko, hlavný kontrolór podrobne vysvetlil postup priebehu kontroly s tým, že kontrola 
bola ukončená a spätne sa do správy o výsledku kontroly nedá zasahovať a meniť ju. Pripustil, 
že z jeho strany došlo k nesprávnej interpretácii informácie o vrátení časti dotácie uznal, že 
rímskokatolícka cirkev nebola vyzvaná na vrátenie nevyčerpanej dotácie,  ale sama z vlastnej 
iniciatívy ju vrátila na účet mesta. 
 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia 
vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019. 
 
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií 
v Mestskom podniku služieb  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v Mestskom podniku služieb 
MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých 
preddavkov na MsÚ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. Uvedenou 
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých 
preddavkov na MsÚ. 
 
K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – 221 004 
ostatné poplatky (stavebná správa, životné prostredie) 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 



- 16 - 

kontrolou boli zistené nedostatky, na ich odstránenie boli prijaté opatrenia. 
 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – 221 004 ostatné poplatky 
(stavebná správa, životné prostredie) MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 20: Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkovej položky EK 637 003 – 
propagácia, reklama, inzercia na MsÚ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.  
 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkovej položky EK 
637 003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ. 
 
K bodu č. 21: Informácie zo zasadnutí komisií  
 
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
 

O bodoch programu zasadnutia komisie ŽP už bolo na dnešnom zasadnutí MsZ rokované.  

Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý 
 
Obhliadka rozostavanej stavby školiaceho strediska: 

- na obhliadke sa zúčastnili aj poslanci MsZ MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Michal 

Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor, Ing. Ondrej Drutár, Mgr. Ľuboš Marek. Boli 

požiadavky na práce, ktoré nie sú predmetom realizácie na základe VO, namiesto interiérovej 

sklenenej steny realizovať zamurovanie medzi bufetom a kolkárňou, interiérovú sklenenú 

stenu od bufetu ku kolkárni vymeniť za plastovú sklenenú stenu a medzi kolkárňou a chodbou 

riešiť zamurovaním a výmenou za plastové dvojité dvere posúdené požiarnym špecialistom, 

omietnuť aj stĺpy, doplniť dlažbu do kotolne predsieň WC ženy a WC ženy, kabinetu sklad, 

vonkajšie schodisko demontovať po vydaní stanoviska od statika (zmena - strecha nebude 

pochôdzna), zriadiť výdajné okienko v kuchynke. 

 
-Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena  - právo strpieť umiestnenie elektro-

energetického  zariadenia na p. č. CKN p. č. 523/13 na ul. Obchodnej v prospech VSD 

 – komisia odporúča schváliť. 
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MsZ schvaľuje: 

Zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu: „Strážske – zriadenie novej RIS-Babjak“  na 

parcele CKN p. č. 523/13 v prospech VSD a. s. Košice na základe geometrického plánu č. 

16.00251/2016 (umiestnenie-zriadenie novej RIS-Babjak). Vecné bremeno sa zriaďuje 

bezodplatne.  

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

-Žiadosť o odkúpenie časti pozemku CKN p. č. 1699 ul. Krivošťanská pre žiadateľa Peter 

Pilch, Družstevná, Strážske – komisia odporúča schváliť. 

Primátor navrhol pripraviť podklady, vypracovať znalecký posudok a  prejednať na ďalšom 

zasadnutí MsZ. 

 

-Ponuka na odkúpenie pozemkov registra KNC p. č. 534/2 vo výmere 189 m² a p. č. 534/18 vo 

výmere 201 m² za cenu 15,00 €/m² (pri mestskej telocvični), od UNIBAU SK s.r.o., Humenné 

– komisia odporúča schváliť. 

 

MsZ schvaľuje: 

Odkúpenie pozemkov registra KNC parcela číslo 534/2 druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 189 m² a registra KNC parcela číslo 534/18 druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 201 m², katastrálne územie Strážske, zapísané na LV č. 2494, 

vlastník UNIBAU SK s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, v prospech kupujúceho  Mesto 

Strážske za cenu 15,00 €/m², t. j. 5 850 € s DPH. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci Mesto Strážske. 

 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
-Informácia o jednaní ohľadom žiadosti o odkúpenie časti pozemku CKN p. č. 438/1 pre 

žiadateľa Ing. Jozef Varga, Vranov nad Topľou a Ing. Martina Guregová, Vranov nad Topľou 

- na ústnom jednaní bol podaný aj návrh od mesta na zámenu časti pozemku p.č.437/2. Žiadateľ 

nesúhlasil. 
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-Prezentovať projektovú dokumentáciu „Materská škola Strážske, prístavba a rekonštrukcia“ 
na najbližšom zasadnutí komisie aj s poslancami MsZ. 
 
-Žiadosťami o odkúpenie pozemkov v parku doručené od F. Laca, M. Zeleňák, Misár, 
Camberovitch, ktoré ešte neboli prejednané na komisii, sa na dnešnom zasadnutí nebudeme 
zaoberať a odporúčame presunúť na rokovanie na ďalšie zasadnutie MsZ. 
 
-Žiadosť o odkúpenie pozemku – Priatelia Vážky – nájomca žiada odkúpiť 40 m² pozemku pri 
rieke Laborec, na ktorom bude vystavané mólo. Uvedené mólo by sa malo používať len 
verejnoprospešný účel. 
Žiadateľ zrušil žiadosť o odpredaj pozemku a podal novú žiadosť na prenájom pozemku. 
 
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia zobrala žiadosť na vedomie a neodporúča 
odpredaj, ale dlhodobý prenájom. 
 
MUDr. Jurečková, PhD. – na základe čoho nie predaj, ale prenájom, je to jediné slušné 
ubytovanie v meste, ktoré bude slúžiť na rekreačné účely. 
Primátor – keďže platí zmluva o prenájme, podľa zákona nie je možné predať, čo je prenajaté. 
 
Ing. Cacara, prednosta MsÚ - p. M. Zambory žiadal o dotáciu z fondov na realizáciu móla na 

rieke Laborec v domnienke, že pozemok musí byť v jeho vlastníctve. Ale neskôr zistil, že mu 

stačí prenájom, preto ju stiahol a podal novú žiadosť na dlhodobý prenájom. Jedná sa o súvislý 

pás pri brehu rieky Laborec vedľa cesty a vodným tokom. Zistili sme však, že je to funkčný 

pozemok mesta, kadiaľ vedie kanalizácia. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – žiadosť mala veľkú procesnú chybu, keďže  občianske 

združenie Priatelia Vážky žiadalo o odpredaj pozemku, ktorý je v prenájme iného nájomcu a 

to MONTES–Marián Konečný. Medzi mestom a firmou MONTES–Marián Konečný bola 

niekedy v apríli 2020 uzavretá zmluva o budúcej zmluve a v júni zmluva na prenájom. 

Následne MONTES-Marián Konečný so súhlasom mesta prenajal za účelom získania grantu 

z eurofondov občianskemu združeniu Priatelia Vážky. Keďže v zmluve je doba nájmu 4 roky, 

nájomník sa obával, že by nesplnil podmienku pre získanie dotácie, preto podal novú žiadosť 

o prenájom s tým, že žiada dobu nájmu 10 rokov. Po vzájomnej dohode so žiadateľom sme 

dohodli dobu nájmu 7 rokov, čím by mal splniť podmienku udržateľnosti  projektu.   

MUDr. Maškulík - veci sa tu zahmlievajú, inak to bolo povedané  na pracovnej porade 

poslancov, mesto hádže podnikateľom klacky pod nohy.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór – mesto maximálne vychádza podnikateľom v ústrety, s takýmto  
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jedným bodom sa zaoberáme na troch pracovných poradách, musíme žiadateľa vyzývať na 

doplnenie žiadosti, aby sme dodržali zákon. Na troch zasadnutiach MsZ, dokonca na jednom 

mimoriadnom zasadnutí MsZ sme sa zaoberali touto problematikou, aby sme žiadateľovi 

vyhoveli. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie navrhol schváliť dobu nájmu 10 rokov. 
 
Hlasovanie za návrh mesta schváliť dobu nájmu 7 rokov: 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov č. 35/2019 so zmenou 

článku VII. Doba nájmu a ukončenie nájmu, bod 1: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 

určitú – 7 rokov od podpisu zmluvy. 

 

Za: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Zdržal sa: Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Proti: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap 

 
Týmto hlasovaním bol návrh mesta schválený, preto už nebolo potrebné hlasovať o ďalšom 
návrhu poslanca p. Knapa. 
 
Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP 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. 

 
Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor 
 
P. Šandor podrobne informoval o vyradenom majetku kolkárne. 

 
Redakčná rada – PaedDr. Dzurillová 
 
PaedDr. Dzurillová informovala, že redakčná rada zasadnutie nemala, ale noviny Naše mesto 
boli vydané. Stretnutie k ďalšiemu vydaniu čísla novín je naplánované po zasadnutí MsZ.  
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Obchodno-podnikateľská – informoval p. Knap 
 
Z dôvodu krízovej situácie požiadalo niekoľko nájomcov o odpustenie – poníženie nájomného: 

-VÚB bankomat – žiadajú o zľavu za mesiace 4,5,6/2020 o 50 % a taktiež aj trvalé zníženie 

nájmu od 07/2020 – komisia neodporúča.  

- ISPA – reklamný panel billboard žiadajú odpustenie nájmu od 1.4.2020 do 31.12.2020  

– komisia neodporúča. 

- Nájomníci OD Laborec – Vasiľková – Fortuna, Hrinková – kaderníctvo, Demčáková – 

Kvetinárstvo, Ciganocová – kaderníctvo, Šivecká – kvetinárstvo, Magurová – kaderníctvo, 

Vasiľová – 1.stavebná – komisia odporúča zníženie nájmu o 50 % za obdobie uzatvorenia 

prevádzok. Komisia mala na zreteli aj finančnú situáciu mesta v súvislosti s krízovou situáciou.  

 

Primátor – vzhľadom k tomu, že zo stranu štátu ešte neboli právne kroky, odporúčam túto 

záležitosť presunúť na ďalšie zasadnutie MsZ. Za toto obdobie mesto nebude od podnikateľov 

vymáhať žiadne nájomné, počas obdobia núdzového stavu spôsobeného koronavírusom. 

 

-Žiadosť o odkúpenie pozemku – Priatelia Vážky – nájomca žiada odkúpiť 40 m² pozemku pri 

rieke Laborec, na ktorom bude vystavané mólo. Uvedené mólo by sa malo používať len 

verejnoprospešný účel. Komisia zobrala žiadosť na vedomie, odpredaj pozemku komisia 

nedoporučuje, skôr zvážiť dlhodobý prenájom. 

 
-Odkúpenie pozemkov – Park – Zeleňák, Misár, Camberovitch, Krivošťany – Pilch – komisia 

zobrala žiadosti na vedomie a odporúča uvedené prejednať na ostatných komisiách (výstavba 

a územný plán, životné prostredie), nakoľko skôr ide o stavebné pozemky, ktoré nie sú 

v kompetencii obchodno-podnikateľskej komisie.  

 

-Odkúpenie pozemkov Laco, Zeleňák – žiadajú odkúpiť pozemok – prístupovú cestu. Komisia 

zobrala na vedomie. Pokiaľ ide o prístupové cesty ku podnikateľským firmám, komisia 

odporúča vyhovieť, ale až po prejednaní na komisii výstavby.  Na rokovaní komisie nám neboli 

známe určité okolnosti  týkajúce sa uvedených pozemkov.  

 

-Zámer na prenájom pozemku pri požiarnej zbrojnici pre Kaňuch Jakub – Kaňuchstav bol 

zverejnený a neboli vznesené žiadne pripomienky – komisia odporúča uvedený zámer schváliť.  
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MsZ schvaľuje: 

Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č.  106/4, výmera  113,8  m² pre Jakub Kaňuch 

– KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO 48 250 660 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 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., 

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
Správa o prenájme nebytových priestorov – komisia bola oboznámená so správou, dlhmi za 

rok 2019 a stavom exekúcií. Odporúča dlžníkov vyzvať na úhradu dlhu, prípadne spracovať 

splátkový kalendár. V prípade neuhradenia splátkového kalendára riešiť situáciu s právnikom.  

Rôzne:  

- komisionálnym vstúpením bola uvoľnená jedna garáž na Chemiku, 

- mestu bol odovzdaný Bar Kocka v CO kryte,  

- mestu bol odovzdaný nebytový priestor OD Laborec – po Komunálnej poisťovni, 

- Renáta Misárová (OD Laborec žiada o predĺženie nájmu) – komisia zobrala žiadosť na 

vedomie, odporúča predlžiť. Odročenie na budúcu komisiu, nakoľko nájom trvá do 

31.12.2020. 

Hromadia sa nám voľné priestory v meste: 

- 2 nebytové priestory OD Laborec, 

- garáž,  

- ATS stanica Chemik, 

- CO kryt – Kocka a bývalé solárium,  

- MsÚ – priestory po VÚB,  

- Broadway.  

Je nutné uvažovať čo ďalej s uvedenými nebytovými priestormi. Taktiež je nutné robiť aj 

údržbu uvedených budov – priestorov, čo sme už spomínali na minulých komisiách.  

 

Je potrebné pripraviť návrh na odpredaj garáží pod Chemikom II. 
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MsZ ukladá: 

Pripraviť návrh na odpredaj garáží  pod Chemikom II.  

T: 31.08.2020     Z: MsÚ 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Bytová komisia – informoval p. Knap 
 
Peter Dupaľ žiada o pridelenie 2-izbového alebo 3-izbového nájomného bytu. Ako spoločne 

posudzovanú osobu uvádza manželku. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. 

Komisia žiadosť preštudovala a prejednala. V zmysle VZN č. 5/2016 o podmienkach 

prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske, komisia odporúča pridelenie 

nájomného bytu č. U-3/A/2 na ul. Obchodnej p. Petrovi Dupaľovi na obdobie do 31.12.2020. 

 
MsZ schvaľuje: 
Pridelenie nájomného bytu ul. Obchodná 440: 

 
 
 

 
 

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

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

Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu nájomcom obytného domu  

U-3 ( ul. Obchodná 440) na obdobie do 31.12.2020. 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu: 

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

MENO A PRIEZVISKO ČÍSLO BYTU NA OBDOBIE DO 

Peter Dupaľ U-3/A/2 31.12.2020 



- 23 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

− na obdobie do 31.12.2020 nájomcom: Goroľ Karol a Goroľová Silvia; Ridajová Silvia; 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav. 

− na obdobie do 30.09.2020 nájomcom: Adam Emil, Šmaťová Anna.  

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
 
 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 
Dančišin Erik U-3/A/5 31.12.2020 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 31.12.2020 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 
Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 31.12.2020 

Adam Emil A-8 30.09.2020 

Ridajová Silvia B-5 31.12.2020 

Šmaťová Anna B-9 30.09.2020 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav B-10 31.12.2020 
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD.  
 
MUDr. Jurečková, PhD. informovala, že komisia zasadnutie nemala, ale dnes jej bola doručená 
neúplná žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti. 
 
Športová komisia, komisia ochrany verejného poriadku, komisia kultúry, školstva a mládeže 
zasadnutie nemala.  
 
K bodu č. 22, 23 Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
P. Šandor – opätovne nefunguje výstražné zariadenie na križovatke. 

Primátor – malo by fungovať, pred dvoma týždňami bolo opravené, ale preveríme to. 

P. Šandor - opakovane navrhujem na ul. Vihorlatská 621 – 624 osadiť dopravnú značku na 

označenie obytnej zóny, pretože touto ulicou prechádzajú autá vysoko rýchlosťou. 

 

P. Meňovčík vyzval občanov, aby nevyhadzovali komunálny odpad do kontajnerov, ktoré sú 

určené len na separovaný odpad a nie na komunálny odpad. 

 

MUDr. Maškulík – v akom štádiu je kruhový objazd ? 

Primátor informoval, že stavebné povolenie bolo vydané s dobou realizácie 04-11/2020. To, 

že sa ešte nezačalo realizovať je pravdepodobne spôsobené vypuknutím krízy koronavírusu, 

ale budeme sa informovať a lobovať za začatie výstavby okružnej križovatky. 

 

PaedDr. Dzurillová – bude v zimnom období fungovať zimný štadión aj napriek teplotám nad 

nulou ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – na základe novej technológie bude fungovať aj pri teplotách nad 

nulou, najlepšie, ak nesvieti priamo slnko na ľadovú plochu. 

PaedDr. Dzurillová predložila návrh na realizáciu interaktívneho chodníka v priestoroch 

malého detského ihriska, ktorý bude nenásilne motivovať deti k pohybu, slúžiť na rozvíjanie 

hrubej motoriky detí a na skrášlenie medziblokového priestoru. Na zakúpenie farieb 

požadovala finančné prostriedky vo výške cca 500 eur. Osoba namaľuje chodník zdarma, je 

možné to urobiť na etapy, najprv to vyskúšať okolo detského ihriska a potom uvažovať aj 

v areáli základnej školy. 

Primátor – dohodneme sa, z ktorej položky rozpočtu mesta sa bude čerpať. 
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P. Knap – chodník na ul. Mierová na pravej strane ostal po podzemných opravách, prepichoch 

v katastrofálnom stave. 

- aká je pripravenosť kúpaliska na letnú sezónu, ako sa bude využívať ľadová plocha v lete ? 

 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval, že  kúpalisko je pripravené a predbežne od 01.07.2020 

by malo byť otvorené, ale až po určení podmienok, ktoré ešte neboli vydané RÚVZ. 

Vzhľadom k tomu, že sa začala rekonštrukcia budovy MsPS (zimného štadióna), ľadovú 

plochu nebude možné využívať po dobu 4 mesiacov. 

P. Knap - aká je pripravenosť školiaceho strediska – kolkárne,  do konca  júna by mala byť 

rekonštrukcia zrealizovaná. Navrhujem už v predstihu riešiť, ako sa bude prevádzkovať 

kolkáreň, už teraz ju obsadzovať personálne, zabezpečiť občerstvenie formou bufetu a podobné 

súvisiace záležitosti. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – až po ukončení rekonštrukcie aj s kolkárskou dráhou by mal 

budovu školiaceho strediska MsPS prevziať. Vo vnútri sa teraz nič nenachádza, časovo ani 

finančne sa to nedá zvládnuť, je to dlhodobý proces vybavovania na úradoch (živnostenský 

úrad, finančná správa a podobne), nie je možné to stihnúť do otvorenia letnej sezóny. Dnes ešte  

nevieme, či vôbec bude kúpalisko otvorené, či splníme podmienky, ktoré určí hygiena, keďže 

ešte neboli vydané. 

P. Kováčová, ekonómka MsPS doplnila ďalšie podrobné informácie ohľadom zabezpečenia 

prevádzkovania školiaceho strediska.  

Primátor - bufet v kolkárni v lete fungovať nebude, je to nereálne, túto letnú sezónu  oslovíme 

stánky s občerstvením.  

Ing. Drutár – pokračovať vo výmene okien v budove U3 aj napriek poklesu príjmov v rozpočte. 

 

O slovo sa prihlásila p. Murínová, ktoré jej poslanci hlasovaním udelili. 

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

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

Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

 

Vo svojom vystúpení v mene občianskeho združenia žiadala mesto o dotáciu na usporiadanie 

bedmintonových turnajov. Dôvodom žiadosti je zakúpenie technického vybavenia 

(bedmintonové rakety, sieťky a pod.).  

Primátor – podľa VZN je možné  na základe písomnej žiadosti poskytnúť dotáciu na konkrétnu 

akciu  iba z  rezervy primátora mesta vo výške 160 eur.  
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 5 1 / 2 0 2 0 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 15,55 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara      Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mgr. Ľuboš Marek   Ing. Ondrej Drutár    


