
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzne-
sení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
l Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS 
mesta Strážske k 30.09.2020. l Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 
Strážske na rok 2021 a viacročného rozpočtu na 
roky 2022 – 2023. l Rozpočet mesta Strážske 
na roky 2022 – 2023 ako vyrovnaný v príjmovej 
a výdavkovej časti rozpočtu. l Správu nezávis-
lého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31.12.2019. l Vypracovanie projek-
tovej dokumentácie opravy OD Laborec v roz-
sahu: – strecha, fasáda, okná, vonkajšie dvere. 
l Harmonogram otvorenia prevádzky bufetu v 
priestoroch školiaceho strediska. l Podkladový 
materiál pre komplexnú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v meste (rozsah, miesto opráv a mo-
dernizácie verejného osvetlenia vrátane súvisia-
cich prípojových a iných elektrických zariadení). 
l  Predpokladané termíny zasadnutí a plánova-
ný program Mestského zastupiteľstva v Stráž-
skom na 1. polrok 2021. l Prehľad projektov 
mesta Strážske. l Správu hlavného kontrolóra z 
kontroly bežných výdavkov - EK 633 001 Výdav-
ky na interiérové vybavenie. l Správu hlavné-
ho kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám v MsPS, MŠ 
a ZUŠ. l Správu hlavného kontrolóra z kontro-
ly bežných príjmov – EK 222003 za porušenie 
predpisov a EK 292017 z vratiek. l Informácie 
zo zasadnutí komisií.
 Uznáša sa: l Na Všeobecne záväznom 
nariadení č. 3/2020 o miestnych daniach. l 
Na Všeobecne záväznom nariadení č.4/2020 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území mesta. l 
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriade-
ných na území mesta Strážske na rok 2021. l 
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Aj o výstavbe zberného dvora

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 o 
pravidlách času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb.
 Schvaľuje: l V súlade s ods. 2 písmenom 
a), b), c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 3. zme-
nu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 
3/2020 a) Povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov, a to o 263 978,90 € 
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške     6 333 700,90 € 
Výdavky vo výške    6 333 700,90 €
Príjmy:
Bežný rozpočet     4 295 318,90 €
Kapitálový rozpočet    1 569 833,00 €
Finančné operácie       468 549,00 €
Rozpočet mesta     6 333 700,90 €
Výdavky:
Bežný rozpočet    4 274 275,90 €
Kapitálový rozpočet                     1 993 267,00 €
Finančné operácie       66 158,00 €
Rozpočet mesta   6 333 700,90 €. 
l Rozpočet Mesta Strážske na rok 2021 ako vy-
rovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
vo výške 5 452 929,00 €
Bežný rozpočet:    
Príjmová časť rozpočtu                     3 891 191,00 €
Výdavková časť rozpočtu             3 930 708,00 €
Prebytok bežného rozpočtu       -39 517,00 €
Kapitálový rozpočet:  
Príjmová časť rozpočtu   1 161 000,00 €
Výdavková časť rozpočtu             1 456 063,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu     -295 063,00 €
Finančné operácie:  
Príjmová časť rozpočtu      400 738,00 €
Výdavková časť rozpočtu                  66 158,00 €
Prebytok finančné operácie       334 580,00 €
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Strážske na 1. polrok 2021. l Prená-
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 Poslanci MsZ Ing. O. Drutár, PaedDr. J. Dzrillová, MUDr. D. Jurečková, PhD., M. Knap, Mgr. Ľ. 
Marek, MUDr. M. Maškulík, J. Meňovčík, M. Michlovič, V. Šandor, M. Šuľak rokovali 10. decem-
bra. Zasadnutie viedol primátor mesta. V závere MsZ prijalo nasledujúce uznesenie.          – red.–

jom nebytových priestorov miestnosť č. 14 na 
prízemí o celkovej podlahovej ploche 8,68 m² 
(vpravo od hlavného vchodu), miestnosť č. 15 
na prízemí o celkovej podlahovej ploche 12,5 
m² (vľavo od hlavného vchodu), sklad o celko-
vej podlahovej ploche 6 m² v stavbe Obchodný 
dom Laborec z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu prenájmu 
136,13 eur (s energiami) na dobu určitú 5 rokov 
pre Renátu Misárovú,  Vihorlatská 624/16, 072 
22  Strážske, IČO: 51146037 so zdôvodnením, 
že predmetný nebytový priestor je v súčasnos-
ti využívaný s účelom predajne a poskytovania 
určitých druhov služieb (kopírovanie, hrebeňová 
väzba, výroba kľúčov...), ktoré sú v meste občan-
mi žiadané, poskytované v dobrej kvalite, k spo-
kojnosti občanov ... (Pokračovanie na 2. strane)                      

Patrí mu veľká vďakaPatrí mu veľká vďaka
	 Chceli	by	sme	sa	poďakovať	nášmu	bý-
valému	žiakovi	-	Michalovi	Džuganovi,	ktorý	
minulý	školský	rok	zachránil	na	lyžiarskom	
výcviku	 ľudský	 život.	 Áno,	 život	 svojmu	
bývalému	učiteľovi	 a	 kedysi	 riaditeľovi	ZŠ	
v	 Strážskom	 -	 Františkovi	 Müllerovi.	 Naši	
žiaci	 pod	 vedením	učiteľov	prihlásili	 tento	
príbeh	 do	 súťaže	 Detský	 čin	 roka.	 Mišov	
príbeh	chytil	za	srdcia	mnohých	a	získal	v	
kategórii	Záchrana	ľudského	života	krásne	
2.	miesto.	Blahoželáme	a	veríme,	že	takých-
to	mladých	záchrancov	je	medzi	nami	veľa.	
Toto	je	jeho	príbeh.
	 „Počas	lyžiarskeho	výcviku	v	Lúčivnej	som	
zažil	veľa	príjemných	zážitkov,	zábavy	a	sran-
dy.	 Žiaľ,	 asi	 na	 to	 nikdy	 nezabudnem,	 prežil	
som	aj	smutný	deň	so	šťastným	koncom.	Stalo	
sa	to	21.1.2020.	
	 Na	lyžiarskom	výcviku	bol	s	nami	aj	bývalý	
riaditeľ	našej	školy,	pán	učiteľ	František	Müller.	
Vždy	išiel	dole	svahom	medzi	poslednými	a	po-
stupne	nás	všetkých	obiehal.	Počas	 toho	ako	
obiehal	mňa,	začal	som	si	ho	všímať,	 lebo	 to	
nebola	jeho	obvyklá	jazda.	Predo	mnou	zabočil		
doľava	a	išiel	stále	jedným	smerom,	nezatáčal,	
nebrzdil.	 	Zašiel	až	do	vlekovej	stopy	a	vtedy	
som	zistil,	že	sa	niečo	deje.	Vyšiel	na	lanovko-
vý	skok,	ktorý	bol	o	pol	metra	vyššie	ako	svah.	
Svoju	pozornosť	som	upriamil	na	pána	učiteľa	
a	pred	vlastnými	očami	som	videl	nepríjemný	
pád.	 Po	 mojom	 rýchlom	 príchode	 som	 počul	
iba	chrčanie,	videl	krvácanie	z	nosa,	pán	učiteľ		
bol	v	bezvedomí.	Ďalšie	sekundy	boli	ako	z	na-
pínavého	akčného	filmu.	Prichádzali	spolužia-
ci,	dievčatá	plakali,	ja	som	sa	bál,	v	hlave	som	
mal	zmätok,	 rozhodoval	som	sa	pre	najlepšie	
riešenie.	Okamžite	som	z	mobilu	volal	prvú	po-
moc,	záchrannú	službu	na	číslo	112.	Postupne	
sa	pri	nás	zastavovali	učitelia,	poskytla	sa	prvá	
pomoc,	čakali	sme	na	záchrannú	službu,	ktorá	
okamžite	prevážala	 	pána	učiteľa	sanitkou	do	
nemocnice.	Neskôr	sme	dostali	správu,	že	pán	
učiteľ	 je	 na	 JIS-ke,	má	 niečo	 s	mozgom,	 ale	
bude	v	poriadku.
	 Som	rád,	že	svojou	prítomnosťou	na	lyžiar-
skom	výcviku	som	mohol	pomôcť	a	možno	za-
chrániť	ľudský	život.“				
																																							Mgr.	Vladislava	Babjáková

	 Vážení	občania,	prajem	Vám	príjemné	prežitie		 Vážení	občania,	prajem	Vám	príjemné	prežitie	
vianočných	sviatkov	a	v	novom	roku	hlavne	vianočných	sviatkov	a	v	novom	roku	hlavne	
veľa	zdravia,	šťastia,	radosti	a	spokojnosti	veľa	zdravia,	šťastia,	radosti	a	spokojnosti	
v	osobnom	i	pracovnom	živote.	v	osobnom	i	pracovnom	živote.	
                                    Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mestaIng.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta

Foto:	P.K.



 A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Ob-
chodná 440): Rusová Anna do 31.12.2022, 
Sliško Peter do 31.12.2022, Ing. Bodnárová 
Beáta do 31.03.2021, Semancová Angela do 
31.03.2021, Dančišin Erik do 31.03.2021, Sa-
bolová Jarmila do 31.12.2022, Semancová Jana 
do 31.03.2021, Diliková Lenka do 31.12.2022, 
Dankaninová Simona do 31.12.2022, Benkoo-
vá Ľubica do 31.03.2021, Pilniková Anna do 
31.12.2022, Kosť Peter do 31.03.2021, Križa-
nová Lucia do 31.12.2022, Makara Milan do 
31.03.2021, Mazúrová Anna do 31.12.2022, 
Skoupilová Ingrid do 31.03.2021, Turok-Mece-
ňová Jana do 31.03.2021, Pavolková Mária do 
31.12.2022, Smaržiková Silvia do 31.12.2022, 
Michlovič Igor do 31.12.2022.
 B) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. La-
borecká 280/29 a 281/27): Goroľová Miro-
slava do 31.12.2021, Dudičová Gabriela do 
31.12.2021, Tokár Gabriel a Tokárová Iveta do 
31.12.2021, Adamová Margita a Adam František 
do 31.12.2021, Balogová Žaneta do 31.12.2021, 
Žilková Lucia do 31.12.2021, Goroľ Karol a 
Goroľová Silvia do 31.03.2021, Adam Emil do 
31.03.2021, Šmaťo Ján a Šmaťová Eva do 
31.12.2021, Janičo Roman a Janičová Ingrid do 
31.12.2021, Tokárová Veronika do 31.03.2021, 
Kapura Ján a Kapurová Ľudmila do 31.03.2021, 
Tolvajová Albína do 31.12.2021, Tolvajová 
Gabriela do 31.12.2021, Ridajová Silvia do 
31.03.2021, Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav do 
31.12.2021, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav 
do 31.03.2021, Ridajová Iveta a Ridaj Gejza do 
31.03.2021, Šmaťová Anna do 31.03.2021, Toká-
rová Magdaléna a Tokár Ladislav do 31.03.2021.
l Podanie žiadosti na SR v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova č.36, 817 15 Bra-
tislava ohľadom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov v súlade so schválenými Zmenami a 
doplnkami č.4 územného plánu mesta Strážske:
- pozemok registra KNC parcela číslo 1910/9, ka-
tastrálne územie Strážske podľa geometrického 
plánu č.36208914-3/2019 (rozšírenie cintorína) - 
pozemok registra KNC parcela číslo 1916/4, ka-
tastrálne územie Strážske podľa geometrického 
plánu č.36208914-3/2019 (parkovisko k rozšíre-
niu cintorína), z majetku SR do vlastníctva mes-
ta. l Lokality k Zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN 
mesta Strážske v rozsahu: 1. zmena funkčného 
využitia - zrušenie plochy boxových garáží p. č. 
1202/3, ul. Osloboditeľov – navrhovaná zmena 
rozšírenie parkoviska, 2. prístupovú a obslužnú 
komunikáciu na p. č. EKN 219 ul. Krivošťanská 
od cintorína k rodinnému domu č.391 (Kolibab), 
3. rozšírenie školiaceho strediska prístavba a 
rozšírenie parkoviska na p. č. 543/1 ul. Obchod-
ná, 4. prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyk-
lotrasu na p. č. EKN 2090/1 pri rieke Laborec k 
štrkopieskom, 5. funkčné využitie po rekultivácii 
štrkopieskov na plochy prímestskej rekreácie a 
rybník, 6. prístupovú a obslužnú komunikáciu, 
cyklotrasu od mosta smerom na Brekov pri rie-
ke Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu 
jestvujúceho chodníka pri štátnej ceste I/74, 7. 
prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu 
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(Dokončenie z 1. strany) ... a v prípade ukonče-
nia nájmu by sa mohli stať pre bežných občanov 
nedostupnými. l Spôsob prenájmu nebytových 
priestorov mesta - miestnosť o výmere 13,09 m², 
chodba o výmere 30,85 m², sociálne zariadenie 
o výmere 9,56 m² v stavbe prevádzkovej budovy 
Požiarnej zbrojnice, súpisné číslo 283, ul. Labo-
recká, Strážske: dôvod hodný osobitného zreteľa 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. l Zverejnenie zámeru na prenájom ne-
bytových priestorov mesta - miestnosť o výmere 
13,09 m², chodba o výmere 30,85 m², sociálne 
zariadenie o výmere 9,56 m² v stavbe prevádz-
kovej budovy Požiarnej zbrojnice, súpisné číslo 
283, ul. Laborecká, Strážske, stavba postavená 
na parcele 106/3, stavba a parcela zapísaná na 
LV č. 1236 pre Jakub Kaňuch – Kaňuchstav, Pod 
hradom 397/8, 072 22 Strážske IČO: 48 250 660 
na dobu neurčitú za cenu prenájmu 9,96 eur/m²/
rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súla-
de s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí s odôvodnením, že uvedené ne-
bytové priestory sú dlhodobo neobsadené a sú 
priamo susediace s nebytovými priestormi, ktoré 
už má Jakub Kaňuch – Kaňuchstav v prenájme. 
l Spôsob prenájmu nebytových priestorov mes-
ta miestnosť č. 11.1 o výmere 20 m² v stavbe 
budovy U2, súpisné číslo 439,  ul. Obchodná, 
Strážske: dôvod hodný osobitného zreteľa v sú-
lade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
l Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových 
priestorov mesta miestnosť č. 11.1 o výmere 20 
m² v stavbe - budova U2, súpisné číslo 439,  ul. 
Obchodná, Strážske, stavba postavená na par-
cele 287, stavba a parcela zapísaná na LV č. 
1236  pre Derma ls, s. r. o.. J. Hollého 737/93, 
071 01  Michalovce IČO: 46 007 130 na dobu ne-
určitú za cenu prenájmu 100 eur/mesiac vrátane 
energií z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí s odôvodnením, že služby v 
oblasti pedikúry, podológie a masáží sú v meste 
Strážske nedostupnou a žiadanou službou. l 
Spôsob prenájmu nebytových priestorov o vý-
mere 108,85 m² v stavbe Dvojúčelové zariade-
nie Kryt CO, súpisné č. 273, ul. Mierová, Stráž-
ske: dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
l Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových 
priestorov mesta o výmere 108,85 m² v stavbe 
Dvojúčelové zariadenie Kryt CO, súpisné č. 273, 
ul. Mierová, stavba postavená na parcele regis-
tra C č. 438/2, stavba a parcela zapísaná na LV 
č. 1236 pre okres Michalovce, obec: Strážske, 
k. ú.: Strážske pre Megalodon Darts, Vihorlatská 
621/2, 072 22 Strážske IČO: 53 205 731 na dobu 
neurčitú za cenu prenájmu 4,25 eur/m²/rok z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí s odôvodnením, že uvedené nebytové 
priestory sú dlhodobo neobsadenými priestormi 
a aktivitami občianskeho združenia sa podporí 
konkrétny druh športu v meste Strážske – šípky 
a aktívne trávenie voľného času detí, mládeže a 
dospelých. l Spôsob prevodu vlastníctva mes-
ta nebytových priestorov garáž č. 1, garáž č. 2, 
garáž č. 3, garáž č. 4, garáž č. 5, garáž č. 6, ga-
ráž č. 7, garáž č. 8 nachádzajúce sa na prízemí 
bytového domu na ulici Obchodnej v Strážskom, 
súpisné číslo 253, parcela registra C 523/3 za-
písané na LV č. 1691: obchodná verejná súťaž. 
l Podmienky obchodnej verejnej súťaže  o naj-
vhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu 
nehnuteľnosti: garáž č. 3 a garáž č. 6 v objekte 
Chemik II (podmienky sú prílohou uznesenia). l 
Jednorazovú sociálnu dávku pre Annu Vašátko-
vú vo výške 50 €. l Jednorazovú sociálnu dávku 
pre Ladislava Hamaša vo výške 50 €. l Zásady 
pre poskytovanie finančného príspevku na stra-
vovanie dôchodcov. l Opakované uzatvorenie 
zmlúv o nájme bytu:

Zmeny v stravovaní dôchodcov
 Jednou z priorít mesta Strážske sú opatrenia na pomoc sociálne slabším občanom mesta. K 
najčastejšie ohrozeným skupinám patria aj seniori, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotné problémy, 
finančné zabezpečenie, sú odkázaní na pomoc iných.
 K starostlivosti o seniorov patrí aj zabezpečenie stravovania pre dôchodcov. Táto služba sa defi-
nuje ako podporná služba pre občanov. Financovanie stravovania seniorov je dobrovoľným príspev-
kom mesta pre občanov na vylepšenie ich životnej situácie, nie je nárokovateľnou službou a mesto ju 
môže zrušiť kedykoľvek, ak bude ohrozené financovanie samosprávnych činností.
 Mesto Strážske v rámci poskytovania finančného príspevku na stravovania pre dôchodcov, na-
vrhlo tieto zmeny v zásadách: l Okruh oprávnených osôb: poskytovanie finančného príspevku len 
pre poberateľov starobného dôchodku bez ďalších príjmov. l Výška súbehu dôchodkov a výška 
príspevku mesta: do výšky súbehu dôchodkov 500,- eur finančný príspevok mesta 1,- euro.
 Dôvodom návrhu v Zásadách pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 
sú zvyšujúce sa výdavky na poskytovanie finančného príspevku. Mesto v úsilí predísť zrušeniu po-
skytovania finančného príspevku a v snahe ponechať túto službu pomoci pre širší okruh občanov, 
navrhlo vyššie uvedené zmeny. Mesto Strážske na základe vyššie uvedeného preto vypracovalo  Zá-
sady pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, ktoré schválilo MsZ 
na decembrovom rokovaní.                        -MsÚ

na p. č. 219, 1817, 1435/1, 2489, 2488, 672/1, 
2490, 867/1, 867/2, 2484/1 (ul. Krivošťanská 
od cintorína k Belavarke), 8. zrušiť prístupovú a 
obslužnú komunikáciu od pozemku p.č.835/2 k 
navrhovanej preložke, z dôvodu, že nie je možné 
napojenie podľa STN, noriem a predpisov, 9. do-
pojenie prístupovej a obslužnej komunikácie p. č. 
891 a 892/1 ul. Zámočnícka k štátnej ceste I/18 
ul. Mierová, 10. parkovisko pred budovou predaj-
ne zmrzliny p. č. 1389/1, 11. zmenu funkčného 
využitia pozemkov p. č. 534/4 a 534/28 z pôvod-
ne „Plochy športu“ na navrhovaný účel „Obytné 
územie“. l Zmenu v Uznesení č. 241/2018 bod 
E/1 zo dňa 14.12.2018: a) Zapisovateľ komisie 
výstavby a ÚP Janette Miškovičová, f) Zapiso-
vateľ komisie kultúry, školstva a mládeže PhDr. 
Alena Jurečková. l Odmenu pre hlavného kon-
trolóra mesta Strážske vo výške 300 € v súlade s 
§ 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. l Odmenu pre zástupcu primátora vo 
výške 400 € v súlade so Zásadami odmeňovania 
poslancov. l Odmenu pre poslanca vo výške 300 
€ v súlade so Zásadami odmeňovania poslan-
cov. l Podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok NFP310010AYL7 na sprostredkova-
teľský orgán v rámci výzvy nasledovne: - kód 
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, - názov pro-
jektu: Výstavba zberného dvora v meste Stráž-
ske, - výška maximálneho celkového spolufinan-
covania projektu zo strany žiadateľa stanovená z 
celkových oprávnených výdavkov 423 322,86 € 
predstavuje čiastku 21 166,14 €, - financovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
 Prerokovalo: l Upozornenie prokurátora 
podľa § 28 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre.
 Deleguje: l PhDr. Alenu Jurečkovú, MUDr. 
Mariána Maškulíka, Michala Knapa a Miroslava 
Kusého za členov Rady školy pri Základnej škole 
v Strážskom. 
 Ukladá: l Zverejniť zámer na prenájom ne-
bytových priestorov mesta pre Jakub Kaňuch – 
Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, 072 22  Stráž-
ske IČO: 48 250 660. T: 14.12.2020. Z: MsÚ. 
l Zverejniť zámer na prenájom nebytových 
priestorov mesta pre Derma ls, s.r.o. J. Hollého 
737/93, 071 01  Michalovce IČO: 46 007 130. T: 
14.12.2020. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na prená-
jom nebytových priestorov mesta pre Megalodon 
Darts, Vihorlatská 621/2, 072 22  Strážske IČO: 
53 205 731. T: 14.12.2020. Z: MsÚ. l Vyhlásiť 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľnosti: garáž č. 
3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II. T: 15.01.2021. 
Z: MsÚ. l Vypracovať vecný časový a finančný 
plán konkrétnych opatrení na zvýšenie separácie 
v meste Strážske. T: 30.04.2021. Z: MsPS.
 Poveruje: l Hlavného kontrolóra mes-
ta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 
01.01.2021 – 30.06.2021 v súlade so schvá-
leným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2021.
 Volí: l Člena komisie výstavby a ÚP Ing. Ľu-
bomíra Lukiča.
             Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta



Poďakovanie
 Dňa 24.8.2020 vo 
veku 80 rokov odišiel na-
vždy náš milovaný man-
žel, otec, svokor, ded-
ko a pradedko Michal  
BEDNÁRIK.
 Slovami sa nedá vy-
jadriť bolesť a smútok, 
ktorý cítime, avšak ďa-
kujeme rodine, známym, 
priateľom, susedom a 
bývalým spolupracovníkom za prejavy sú-
strasti, kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke.
              Manželka a dcéry s rodinami 

Poďakovanie 
 Všetkým so zármut-
kom oznamujeme, že 
dňa 28.9.2020 nás v ti-
chosti opustil náš drahý 
Ing. Jozef VAJDA vo 
veku 78 rokov.
  Ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové 
dary susedom, priateľom 
a známym.
               Smútiaca rodina

Posledná	rozlúčka
 25.  novembra 2020 
sme sa naposledy v 
Strážskom pri ukladaní 
urny s evanjelickým ob-
radom rozlúčili s Annou 
VÁLOVOU, bývalou ria-
diteľkou Závodného klu-
bu Chemko Strážske. 
 Za jej dlhoročného 
pôsobenia pracovali 
mnohé krúžky a vznikali 
aj nové. Bol to bábkarský krúžok, krúžok ma-
lých javiskových foriem, krúžok poézie a pró-
zy, divadelný súbor Chemkár, folklórny súbor 
Strážčan, spevácky zbor Rozkvet a ďalšie. 
Zúčastňovala sa recitačných súťaží, prezen-
tovala sa aj v programoch nášho mesta. Šírila 
kultúru a dbala o zachovanie ľudových tradí-
cií. Opustila nás, ale budeme na ňu spomínať 
aj pri vystúpení Rozkvetu, ktorý založila a kto-
rý sa s ňou symbolicky piesňami rozlúčil. Česť 
jej pamiatke!                                              -red.-
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Deň vojnových veteránov
 Ani v tomto roku sme nezabudli na obete 
prvej svetovej vojny. Spolu s ostatným svetom 
sme si pripomenuli 102. výročie ukončenia prvej 
svetovej vojny.
 Spomienková slávnosť Deň červených ma-
kov, bola spojená s pietnym aktom položenia 
venca pri príležitosti Dňa veteránov, ktorého 
symbolom sa stal červený vlčí mak. Pietnu 
spomienku zabezpečila ZO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov dňa 11. novembra 
o jedenástej hodine, jedenástej minúte, keď 
zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo 
francúzskom Compiégne, čím sa skončila prvá 
svetová vojna. Pietneho zhromaždenia sa z dô-
vodu protiepidemiologických opatrení zúčastnili 
len J. Dupaľ, J. Kormaník, H. Nemcová, J. Me-
gelová, H. Pleceníková, M. Michalíková, A. Gaj-
došová a A. Zabloudilová.       Anna Zabloudilová

Vianočné	verše
Mesačná noc, biela krajina,
nebeské ticho vôkol vládne.
V hlbokom snehu dlhý zástup prichádza
na polnočnú v posvätnej bázni.
Tichá noc, svätá noc, spieva celý chrám, 
tá pieseň len tu najkrajšie znie. 
Pred oltárom betlehemské jasličky
zvestujú Božie narodenie.
Noc zázrakov, túžob a splnených prianí, 
rozžiarená detskými očkami,
vracia nás do dávnych čias,
za našimi detskými spomienkami.
                                                     F. Repovský

Pre deti všetko
 Aj napriek prísnym a sťaženým 
podmienkam s rúškom na tvári kvôli 
ochoreniu Covid 19, školský klub od 
septembra zorganizoval niekoľko akti-
vít, na ktoré sa deti už netrpezlivo tešili. 
 Na multifunkčnom ihrisku počas fut-
balového zápasu si svoje sily zmerali 
nielen chlapčenské, ale aj dievčenské 
družstvá. Deťom nerobili problémy ani 
predpisy na dopravnom ihrisku v jazde zručnosti na kolobežke. Pekné popoludnie v rámci Svetové-
ho dňa ochrany zvierat sme si na školskom dvore pripomenuli výstavou a predstavením domácich 
miláčikov, na ktorú prišli pozrieť aj rodičia. Veľkú radosť a zážitky si odniesli deti aj z púšťania 
šarkanov v parku. Počas svetového dňa výživy a jabĺčka sme v každom oddelení pripravili ochut-
návku ovocných šalátov a pomazánok, na ktorých si každý pochutil. Vstupný  priestor pred školou 
skrášlila výstavka vyrezávaných tekvičiek, pri ktorých svoju kreativitu prejavili deti s pomocou svojich 
vychovávateliek. Radosť a rozžiarené očká všetkým vyčarila Halloweenská party so zábavnými a 
súťažnými aktivitami, z ktorej deti na jesenné prázdniny odchádzali šťastné s úsmevom na tvári.                                                              
                         Vedúca ŠKD

Kolkáreň 
financovalo mesto
 Dňa 21.9.2020 odovzdali zástupcovia mes-
ta Strážske stavenisko stavbu Automatická 
2-dráhová kolkáreň Strážske zhotoviteľovi fir-
me ZAKO SLOVAKIA s.r.o., Piešťany. Firma 
bola vybraná na základe verejného obstará-
vania. Stavbu  financovalo Mesto Strážske z 
vlastných zdrojov vo výške 40 154,40 EUR. 
 Firma Zako Slovakia s.r.o je dodávateľom 
tradičnej a rokmi overenej kolkárskej značky 
PAULY, ktorej história siaha až do roku 1927.  
O kvalite svedčí aj to, že kolkárske dráhy firmy  
boli od roku 2011 už 4krát  použité na majstrov-
stvách sveta v kolkoch a spĺňajú všetky medzi-
národné normy a štandardy federácie World 
bowling. 
 Stavba bola realizovaná podľa harmonogra-
mu prác doloženým zhotoviteľom. Ide o dodáv-
ku a montáž technológie a zariadení automatic-
kej 2-dráhovej kolkárskej dráhy. Spĺňa predpisy 
a normy SKoZ (Slovenský kolkársky zväz), kto-
rá zodpovedá za riadenie všetkých kolkárskych 
súťaží v Slovenskej republike. Práce boli ukon-
čené a stavba bola odovzdaná 12.10.2020, 
následne boli zaškolení pracovníci a členovia 
kolkárskeho oddielu.                                          MsÚ

Láska...pošta...zázrakLáska...pošta...zázrak
 Koľko	 lásky	 sa	 zmestí	 do	 krabice	 od	
topánok	 je	 nádherný	 projekt,	 do	 ktorého	 sa	
zariadenie	Harmonia	zapojilo	už	druhý	rok.	V	
týchto	 ťažkých	 časoch	 sa	 našlo	mnoho	 ľudí,	
ktorí	 otvorili	 srdcia	 v	 tomto	 predvianočnom	
období,	venovali	svoj	čas,	energiu	a	lásku	do	
pripravovania	krabičiek	a	vyberania	drobností.	
Krabičky	plné	lásky	prijímateľom		vyčarili	veľkú	
radosť,	 šťastný	 úsmev	 a	 aj	 s	 pomocou	 tohto	
krásneho	projektu	a	veľkou	snahou	personálu	
zažívajú	v	našom	zariadení	krásne	Vianoce.		

	 Aj	 projekt	 Vianočná	 pošta	 sa	 stal	 v	 za-
riadení	Harmonia	už	 tradíciou.	Nádherné	via-
nočné	 pohľadnice,	 poniektoré	 vlastnoručne	
vyrobené,	 priblížili	 vianočný	 čas	 ľuďom	 bez	
rodiny	a	ich	priania	a	milé	slová	vyčarili	úsmev	
a	niekedy	i	slzy	šťastia.	
	 Potešenie	 plníme	 aj	 prostredníctvom	 ďal-
šieho	 projektu	Vianočný	 zázrak,	 kde	 pomá-
hame	 plniť	 individuálne	 potreby	 prijímateľov	
s	nízkym	príjmom	a	potešiť	 ich	darčekom,	po	
ktorom	 túžia	 a	 vniesť	 do	 ich	 života	 radosť	 a	
spokojnosť.
 Mesiac	 úcty	 k	 starším	 nám	 spríjemnilo	
vonkajšie	vystúpenie	pedagógov	Konzervató-
ria	Jozefa	Adamoviča	v	Košiciach,	ktoré	zorga-
nizoval	KSK,	a	sledovali	sme	ho	spoza	okien.
	 Veľká	vďaka	patrí	organizátorom	projektov	
a	všetkým	prijímateľom	v	zariadeniach	sociál-
nych	služieb.		 									Mgr.	Silvia	Lipovská

	 21.	 októbra	 2020	 bol	 sprejazdnený	 most	
cez	rieku	Laborec.		Rekonštrukciu	mosta	(časť	
chodníka	sa	zrútila	v	októbri	2019),	ktorú		finan-
coval	 Košický	 samosprávny	 kraj,	 stála	 vyše	 2	
400	000	eur.	Most	je	dlhý	72	metrov,	zaťažiteľ-
nosť	32	ton.	Obyvateľov	mesta	a	okolitých	obcí	
potešilo,	že	výstavba	nového	mosta	skončila	o	
7	mesiacov	skôr.														Sníma:	P.	K.			Text:	red.

Odišla	navždy 
 ZO Únie žien Slovenska Strážske sa 
17. novembra naposledy rozlúčila s Máriou         
Huštátyovou, krajskou predsedníčkou ÚŽS 
Košice. Presadzovala hlavne posilnenie žien v 
spoločnosti, podporu rodín a úctu ku kultúrne-
mu dedičstvu. Pravidelne sa zúčastňovala na 
našich podujatiach, svojou usilovnosťou, múd-
rosťou, skromnosťou a obetavosťou ich podpo-
rovala. Česť jej pamiatke!                      ZO SZŽ 

Snímka:	P.K.
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Očami detí
 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Mi-
chalovciach v spolupráci so Zemplínskym osve-
tovým strediskom v Michalovciach pripravilo už 
7. ročník výtvarnej súťaže pod názvom Práca 
polície očami detí, do ktorej sa zapojili aj člen-
ky CVČ Strážske Alenka Majerčáková a Han-
ka Voľanská. Dňa 2. 12. 2020 odborná porota 
vyhodnotila zaslané výtvarné práce. Do súťaže 
sa zapojilo 8 ZŠ, 1 CVČ, 1 ŠZŠ a 1 CDR. Z po-
medzi 51 zaslaných prác Alenka Majerčáková 
získala v II. kategórii pekné 3. miesto. Všetky 
výtvarné práce boli vystavené v klubovni ZOS 
Michalovce. Tešíme sa z pekných kresieb a bla-
hoželáme.                                            M. Kordeľová

Život plynie ďalej...
	 Do	 života	 nás	 všetkých	 	 vstúpila	 hrozba	 s	
názvom	COVID	–	19	a	od	 toho	času	sa	veci,	
aktivity	 i	 vzťahy	 zmenili.	 Vzhľadom	 k	 pretr-
vávajúcej	 pandémii	 sme	 v	 zariadení	 Lidwina	
–	 DSS	Strážske	 nemali	mnoho	 času	 rozmýš-
ľať	 ako	 ochrániť	 našich	 prijímateľov,	 ktorí	 sú	
najzraniteľnejšou	 skupinou.	 Prioritou	 bolo	 v	
začiatkoch	zamedziť	riziku	nákazy	v	zariadení,	
a	 to	 pretrváva	 dodnes.	 Všetky	 zamestnanca-
mi	 poskytované	 služby	 -	 ako	 ošetrovateľská	
a	 opatrovateľská	 starostlivosť,	 stravovanie	 a	
zabezpečovanie	 voľnočasových	 aktivít	 -	 vedú	
k	 spokojnosti	 prijímateľa.	 Organizujeme	 veľa	
aktivít,	 aby	 sme	 prijímateľom	 vytvorili	 úsmev	
na	tvári	a	zároveň	ich	myseľ	zamestnali.	V	let-
ných	 mesiacoch	 medzi	 najobľúbenejšie	 patrili	
pohybové	aktivity,	opekačky,	starostlivosť	o	le-
vandule,	relax	v	exteriéri	zariadenia.	Neskôr	sa	
aktivity	presunuli	do	interiéru	zariadenia.	Boli	to	
-	výroba	dekoračných	predmetov,	 rôzne	druhy	
muzikoterapie,	 dramatoterapie,	 čítanie	 kníh,	
sledovanie	obľúbených	filmov.	Tieto	aktivity	sú	
v	menších	skupinkách	a	za	sprísnených	hygie-
nických	opatrení,	avšak	sú	o	to	srdečnejšie.	V	
októbri	sme	opäť	museli	sprísniť	opatrenia.	Na-
priek	nepriazni	pandémie	sa	naše	vzťahy	v	za-
riadení	ešte	viac	utužili,	s	prijímateľmi	sa	každý	
deň	stretávame,	komunikujeme	a	informujeme	
ich	o	tom,	čo	sa	bude	v	ten	deň	diať.	Zamest-
nanci	sú	pre	mnohých	prijímateľov	 jedinou	ro-
dinou,	 ktorá	 im	 sprostredkúva	 lásku,	 objatie,	
pohladenie,	 vypočutie	 i	 poradenie.	 Veríme,	
že	aj	druhú	vlnu	Covid	–	19	zvládneme.	Sme	
povďační	všetkým	zamestnancom,	ktorí	chápu	
dôležitosť	týchto	opatrení	a	zodpovedne	k	nim	
pristupujú.																																Mgr.	Beáta	Danková

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Náš rok v skratkeNáš rok v skratke
 Naše turistické topánky nezapadli prachom 
ani v zime. Už začiatkom januára sme vyrážali 
na Sninský kameň, potom to bol výstup na Kri-
voštianku, Čiernu horu v Slánskych vrchoch, či 
na Sľubicu v pohorí Branisko. Keď nastal čas 
vyrážať do prebúdzajúcej sa jarnej prírody a 
rozbehnúť akcie 100 JKM, zastavil nás nevidi-
teľný nepriateľ Covid 19, ktorý zmenil náš život 
od základov. Po ústupe vírusu sme už mohli 
pokračovať v plánovaných aktivitách a tak naša 
prvá cesta viedla do Slovenského raja, aby sme 
zdolali Via ferratu v rokline Kyseľ, prešli naj-
členitejšiu roklinu Piecky, hoc aj za výdatného 
dažďa. Na 53. zraze vysokohorskej turistiky v 
Tatranskej Lomnici nám taktiež počasie nepria-
lo, preto sa nám nepodarilo pokoriť žiadneho 
tatranského velikána. Nočný výstup na Kri-
voštianku pri príležitosti založenia KST sa niesol 
vo výbornej atmosfére, ku ktorej prispel aj náš 
člen Jožko V. so svojou gitarou.
 Výstup na Kapušiansky hrad s pokračova-
ním na vrch Stráž, vypínajúci sa nad Prešo-
vom, sme už absolvovali za lepšieho počasia. 
No ďalšie túry už prebehli za krásneho počasia. 
Vystúpili sme na najvyšší vrch pohoria Braniska 
na Smrekovicu, na náš najospevovanejší a le-
gendami opradený vrch Kráľova hoľa, na málo 
navštevovaný vrch Veľký bok, ku ktorému sa 
viaže história z obdobia SNP, kde pár metrov 
pod jeho vrcholom pristávali vojenské lietadlá. 
Za nádherného počasia sme pokorili tatran-
ského velikána Jahňací štít, o ktorom sa v roku 
1793 anglický lekár, prírodovedec a cestovateľ 
Robert Townson vyjadril, že je to „jeden z najne-
schodnejších štítov“. Zážitkovo krásne túry sme 
absolvovali na Poludnicu, ktorá nesie názov po 
mytologickej bytosti chrániacej posvätnosť po-
ludnia, hrebeňom Nízkych Tatier sme vystúpili 
na Chochuľu so zastavením sa pri pamätnej 
doske venovanej 6 občanom Liptovskej Lužnej, 
ktorí zahynuli v lavíne pri pomoci partizánom a 
na zašlú slávu kúpeľov Železnô sme si zaspo-
mínali pri zostupe zo Salatína. 
 Žiaľ, ďalšie naše akcie nám opäť prekazil 
corona vírus a nám zostáva iba nádej, že táto 
hrozba nás všetkých skoro pominie a my opäť 
vyrazíme za poznávaním krás našej prírody 
obohacujúcej dušu a myseľ, no hlavne za pohy-
bom tak potrebným pre naše zdravie.   
    Monika Šulová

Trojbojári s titulmi
 V dôsledku koronakrízy presunuli usporiada-
telia Otvorený šampionát M SR v silovom troj-
boji z apríla na bezpečnejší termín, ktorým mal 
byť začiatok septembra. Naši 4 pretekári sa so 
zmenou termínu vysporiadali veľmi dobre a 11. 
- 13.9.2020 nás úspešne reprezentovali v špor-
tovej hale v Galante. 
 Prvý deň v sobotu sa predstavili v disciplí-
ne mŕtvy ťah RAW dorastenci Róbert Hrubý a 
Patrik Varga. Obaja obsadili vo svojich váhach 
1. miesta, čo nás však nechalo chladnými, pretože výsledok vyplynul najmä z dôvodu nedostatku 
konkurencie. S napätím sme sledovali vývoj veľmi cenených výsledkov  v absolútnom poradí, kde sa 
predstavilo 9 pretekárov. Parádnu show predviedli obaja naši borci keď obsadili 1. a 2. miesto pred 
Samuelom Kalauzom, ktorého na 3. miesto odsunul P. Varga len rozdielom 0,1 bodu. Robo si odnie-
sol titul absolútneho majstra Slovenska v mŕtvom ťahu pre rok 2020 a oplatil tak doterajšie porážky 
oddielovému kolegovi P. Vargovi.
 V nedeľu znovu otvárali preteky dorastenci, a to v disciplíne tlak na lavici v divízii RAW. Naši 
dorastenci po obsadení 1. miest vo váhových kategóriách nastúpili v absolútnom hodnotení v konku-
rencii 15 pretekárov. Viac sme čakali od dobre pripraveného R. Hrubého, ktorý potvrdil predpoklady a 
obsadil 2. miesto za nedostižným Ladislavom Gálikom zo Šiah. Na Patrika Vargu ostalo  6. miesto v 
jeho slabšej disciplíne.
 Junior Peter Barna mal vysoké ambície, ktoré však naplnil len čiastočne.  Ak by zvládol tretí po-
kus, tešil by sa z medaily a tak sa musel uspokojiť „iba“ s   nepopulárnym 4. miestom. Do štatistík sa 
zapísal 1. miestom v kategórii do 75 kg.
 Skúsený 38 ročný Ladislav Mikovčík si zmeral sily v 27 člennom štartovom poli Open pretekárov. 
V priebehu prípravy sa rozhodol, že po zhodení telesnej hmotnosti bude štartovať v kategórii do 90 
kg,  čo, samozrejme, malo vplyv na jeho výkon a následné postavenie v polovici štartového poľa pri 
zarátaní získaných  bodov do tabuľky. V kategórii submaster do 90 kg obsadil 1. miesto
 Záverom môžeme skonštatovať, že je veľká škoda najmä pre našich dorastencov, že nemohli 
štartovať na ME alebo na MS, kde si obaja splnili limity, pretože ich čaká prechod medzi juniorov. 
                                                                                                                                         Štefan Román

Čo	je	novéČo	je	nové
	 „Už	príde	Ježiško,	 je	už	celkom	blízko...“	To	
je	úvod	básničky	Vianoce	z	knihy	básničiek	pre	
deti	od	našej	 rodáčky	Pauly	Sabolovej	Jelínko-
vej.	Pod	názvom	Čo	je	nové	v	básničkove	vyšla	
iba	nedávno.	Je	v	nej	66	básničiek	o	zvieratkách,	
prírode,	kvetinkách	–	aj	o	všeličom	inom	–	s	pek-
nými	ilustráciami.	Výtlačok	s	venovaním	poslala	
deťom	do	Strážskeho	na	MsÚ,	ale	knihu	nájdete	
aj	 v	Panta	Rhei.	Treba	ešte	dodať,	 že	niektoré	
básničky	skrývajú	inotaje	s	odpoveďou	v	názve.			
	 	 	 	 	 -olc-

	 Robo	Hrubý	 na	 lavičke	 pri	 prvom	 pokuse	
so	115	kg.																							Snímka:	AWPC	Slovakia

Kúpim garáž v Strážskom. 
Volajte t. č. 0905 544 427.


