
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 10. decembra 2020 

 
 
 

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

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

MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomný: Miroslav Kusý  

    

Návrhová komisia: Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý   

   

Overovatelia:  Ing. Ondrej Drutár, Michal Knap 

 Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý   

 

  

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 hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2020 
7.   Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2020   
8.   Návrh VZN č. ../2020 o miestnych daniach 
9.   Návrh VZN č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   
      odpady na území mesta 
10. Návrh VZN č. ../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  
      a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2021 
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2021 - 2023  
12. Návrh VZN č. ./2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2021 
14. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva  
      v Strážskom na 1. polrok 2021 
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 633 001 Výdavky na  
      interiérové vybavenie 
16. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o slobodnom prístupe  
      k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ 
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných príjmov – EK 222003 za porušenie  
      predpisov a EK 292017 z vratiek 
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., Michal 

Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 
 
Primátor - na zasadnutí MsZ dňa 08.10.2020 bolo schválené prijatie návratnej finančnej 

výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky pre Mesto Strážske vo výške 84 000 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  

Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc bola podaná, schválená, finančné prostriedky boli 

poukázané na účet mesta a prebieha ich zúčtovanie. 

 

Úlohy z Uznesenia č. 253/2020 zo dňa 03.09.2020: 

 
-Vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 8 ks garáží – úloha splnená, 

písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie - do súťaže idú 2 garáže, komisia 

odporúča podmienky schváliť. 

 
MsZ schvaľuje: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu 

nehnuteľnosti: garáž č. 3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II /podmienky sú prílohou uznesenia/.  

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

MsZ schvaľuje: 

Spôsob prevodu vlastníctva mesta nebytových priestorov garáž č. 1, garáž č. 2, garáž č. 3, 

garáž č. 4, garáž č. 5, garáž č. 6, garáž č. 7, garáž č. 8 nachádzajúce sa na prízemí bytového 

domu na ulici Obchodnej v Strážskom,  súpisné číslo 253, parcela registra „C“ 523/3 zapísané 

na LV č. 1691:  obchodná verejná súťaž.. 

  

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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MsZ ukladá: 

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 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

- Vypracovať projektovú dokumentáciu opravy OD Laborec v rozsahu: – strecha, fasáda, 

okná, vonkajšie dvere – úloha splnená, projektová dokumentácia je uložená na MsÚ. 

 

MsZ zobralo na vedomie vypracovanie projektovej dokumentácie opravy OD Laborec 

v rozsahu: – strecha, fasáda, okná, vonkajšie dvere.  

 

- Inštalovať dopravné značky s označením obytná zóna za bytovými domami ul. Vihorlatská 

621 – 624 (vnútorná komunikácia) – úloha splnená. 

- Pripraviť harmonogram otvorenia prevádzky bufetu v priestoroch školiaceho strediska – 

úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

Harmonogram otvorenia prevádzky bufetu v priestoroch školiaceho strediska MsZ zobralo na 

vedomie. 

- Vypracovať podkladový materiál pre komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste 

(rozsah, miesto opráv a modernizácie verejného osvetlenia vrátane súvisiacich prípojových 

a iných elektrických zariadení) – úloha splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii 

doma. 

PaedDr. Dzurillová - súčasné verejné osvetlenie v meste, aj napriek tomu, že sú nové LED 

svietidlá, je nepostačujúce, ulice sú tmavé, neosvetlené. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - občania ul. Lipová, Brezová, Gaštanová a Agátová, kde bolo 

osvetlenie vymenené sú spokojní, svieti oveľa lepšie. Ale ak je nedostatočné, terajšie 

svietidlá vymeníme za svietidlá s vyššou svietivosťou.  

Ing. Drutár - už v minulosti som poukázal na to, že je potrebné, aby verejné osvetlenie  

svietilo aj počas šera, keď je to kritické a dodnes to nefunguje, na akom princípe funguje 

zapínanie, resp. vypínanie verejného osvetlenia ? 
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Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – funguje to na princípe časovačov, ktoré nastavuje zamestnanec 

MsPS,  od dnešného dňa  je nastavené vypínanie verejného osvetlenia od 7.00 hod.  

 
P. Knap - aké je finančné krytie a časový harmonogram realizácie rekonštrukcie ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o doteraz zrealizovanej rekonštrukcii 

verejného osvetlenia niektorých ulíc v meste s tým, že existujúce  svietidlá po čase životnosti 

mení na základe projektovej dokumentácie, čo sa týka výkonu svietidiel. V priebehu 

nasledujúceho roka je naplánované ukončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Cena 

jedného LED svietidla je 32 eur.  

 
Ing. Drutár – dôvodom vypracovania tohto materiálu bola aj možnosť zapojenia sa 

v spolupráci s distribútorom elektrickej energie do komplexnej rekonštrukcie osvetlenia 

v meste. Aký je záver,  je adekvátne v tom pokračovať, alebo postupnou výmenou si to 

urobíme sami. Lebo v tom prípade by malo nasledovať vypracovanie projektu na komplexnú 

rekonštrukciu a ďalšie nasledujúce kroky. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – nie je problém dokončiť výmenu svietidiel verejného 

osvetlenia, ale neodporučil by som začínať finančne náročnú rekonštrukciu pozemných 

rozvodov, pri ktorej vzniknú vysoké náklady. Taktiež poukázal na najväčšie problémy pri 

zlom počasí, vetre, snežení, hlavne v časti IBV, kde je vzdušné vedenie.  

 

Podkladový materiál pre komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste (rozsah, 

miesto opráv a modernizácie verejného osvetlenia vrátane súvisiacich prípojových a iných 

elektrických zariadení) MsZ zobralo na vedomie. 

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

Pripomienka PaedDr. Dzurillovej: 

-priestory detského ihriska sú pravidelne znečistené venčením psov, je potrebné  to nejakým 

spôsobom riešiť aj v celom meste.  

P. Roman, náčelník MsP - príslušníci MsP pravidelne kontrolujú dodržiavanie zákona o 

dodržiavaní podmienok pri psoch a VZN č.4/2014 mesta Strážske o niektorých podmienkach 

držania psov. Ale je potrebná lepšia spolupráca občanov mesta. Akonáhle občan zistí 

porušovanie zákona, je potrebné operatívne  upozorniť MsP, v tej chvíli, keď sa to deje a na 
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základe kamerového záznamu to vieme prejednať. Bola upravená pracovná doba MsP, aby 

mohli ráno kontrolovať venčenie psov. Taktiež zverejníme kontakt MsP na každý vchod 

obytného domu v meste. 

PaedDr. Dzurillová navrhla osadiť informačné piktogramové tabuľky zákazu venčenia psov v 

medziblokovom priestore na detskom ihrisku ul. Mierová a ul. Komenského. 

 
Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

– nie je osvetlená  cesta k železničnej stanici, osvetliť aspoň začiatok a koniec cesty. 

Primátor – všetky svietidlá boli vymenené. 

- za viacúčelovou sálou sa zhromažďuje mládež a marginalizované skupiny, fetujú tam a robia 

výtržnosti. 

Primátor - bolo doplnené osvetlenie a zrealizované aj iné opatrenia, mládež sa tam už tak 

nezdržiava. 

P. Roman, náčelník MsP – mladí si hľadajú miesto, kde si môžu posedieť. V meste je veľa 

možností, kde môžu tráviť čas. Máme telocvičňu, multifunkčné ihriská, kolkáreň, klzisko, 

posilňovňu a iné športové zariadenia, ktoré mohli využívať čase, kým nás nezasiahla pandémia 

Covidu-19. 

 

Pripomienka MUDr. Maškulíka: – nedokončené parkovisko pri futbalovom štadióne nie je na 

hanbu, ale je na smiech, je potrebné ho dokončiť. 

Primátor – parkovisko bolo upravené, uvalcované, počkáme ako sa sadne  a zvážime ešte 

navrch novú finálnu vrstvu. 

 

Pripomienka p. Meňovčíka: - oslovil poslancov, aby sa stretli ohľadom rekonštrukcie námestia 

a vrátili sa k starému projektu rekonštrukcie námestia. 

Primátor - projektant, ktorý vypracoval projekt na rekonštrukciu námestia je už na dôchodku. 

Na stretnutí, ktoré bolo uskutočnené s dodržaním opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, 

sa zúčastnil zástupca firmy, ktorý má autorské právo s novým projektantom, predseda 

komisie výstavby a ÚP a zástupcovia mesta. Projektantovi boli predložené všetky vaše 

návrhy. Vzhľadom k tomu, že v tom čase bol projekt vhodný na tú dobu a dnes sú už nové 

trendy, nové prvky, je potrebné súčasný projekt upraviť. Projektant pripraví dve vizualizácie, 

dohodneme stretnutie s poslancami, na ktorom budeme pokračovať. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 
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K bodu č. 6: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2020 
   
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že zo zákona má 

MsPS povinnosť k 30.09.2020 preukázať, že nemá stratu z podnikateľskej činnosti. Ak by sa 

tak stalo, musí do konca roka prijať riaditeľ MsPS opatrenia Keďže hospodársky výsledok 

MsPS je zisk, nie je potrebné prijať opatrenia. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór poukázal na Zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, ktorý túto povinnosť počas 

trvanie mimoriadnej situácie neukladá. Ak by vznikla strata, riaditeľ MsPS nie je povinný 

prijať opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti a zriaďovateľa nezaväzuje na zrušenie 

podnikateľskej činnosti.  

 

MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske 

k 30.09.2020. 

 
K bodu č. 7: Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2020   
   
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.  

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o navrhovaných 

zmenách položiek rozpočtu mesta. 

 

MsZ schvaľuje: 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. zmenu 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: 
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Bežný rozpočet   4 274 275,90 € 

Kapitálový rozpočet             1 993 267,00 € 

Finančné operácie       66 158,00 € 

Rozpočet mesta   6 333 700,90 € 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

K bodu č. 8:  Návrh VZN č. ../2020 o miestnych daniach 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k uvedenému 
návrhu v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Zároveň upozornil na mierne 
navýšenie ročnej sadzby dane z pozemkov. 
 
MsZ sa uznieslo:  

na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020 o miestnych daniach 

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

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

Martin Šuľak, Zdržal sa: Vladimír Šandor, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

K bodu č. 9:   Návrh VZN č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k predloženému 

návrhu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne pripomienky. Zákonný poplatok za uloženie 

odpadu na skládke je závislý od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. V súčasnej dobe 

Mesto Strážske vyváža komunálny odpad na skládku odpadov Myslina – Lúčky. Cena za 

uloženie odpadu je oproti pôvodnej cene 24 € bez DPH, kým bol vývoz realizovaný na skládku 

STO Hôrky – Pláne Strážske, vyššia a to 37 € bez DPH. Skládka STO Hôrky – Pláne v súčasnej 

dobe nie je v prevádzke. Na základe finančných analýz (náklady na zber a uloženie 

komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu) a vyššie uvedených dôvodov 

pristupujeme k návrhu zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady na 25 € za 

osobu/rok.  
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Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – na základe finančných analýz (náklady na zber 

a uloženie komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu) a vyššie uvedených 

dôvodov komisia odporúča MsZ predložený návrh schváliť.    

PaedDr. Dzurillová - občania starého sídliska poctivo separujú a cítia sa ukrivdení, že musia 

platiť rovnako tak ako tí, čo neseparujú. Kontajner s komunálnym odpadom by im stačilo 

vyvážať raz za dva týždne. Ak chceme v meste zvyšovať percento separácie, mali by sme 

občanov motivovať. 

P. Šuľak tvrdil, že to nie je pravda, kontajnery sú preplnené, nie je problém urobiť poslanecký 

prieskum, aby sme sa o tom presvedčili. 

 

Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia, v ktorej odzneli rôzne návrhy ako motivovať 

občanov k separovaniu odpadu. 

 

Ing. Drutár - každý občan je spoluzodpovedný za celkový výsledok, ktorý tu dnes máme, 

v rámci vlastnej zodpovednosti by mal by vyseparovať maximum toho, čo sa dá. Problém by 

sa mal riešiť na celoštátnej a európskej úrovni, nielen u nás.   

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – týmto problémom by ste sa mali zaoberať na samostatnej 

pracovnej porade, ak sa chcete tomu vážnejšie venovať. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS je potrebné zmeniť celú technológiu zberu separovaného zberu, je 

to veľmi náročná finančná úloha. 

MUDr. Jurečková, PhD. – percento separovaného odpadu sa mi zdá nízke, je v rámci ZMOSu  

nejaká jednotná politika, ktorá by navrhovala nejaké programy, návody ako najviac motivovať 

ľudí v rámci celého Slovenska. Na Slovensku sú mestá, ktoré majú vyššie percento 

separovania, vycestovať do týchto miest a informovať sa. Zaoberáte sa ohľadom tejto 

problematiky na ZMOSe ?  

Primátor – uvedeným problémom sa pravidelne zaoberáme na pracovných stretnutiach, na 

okresnej rade ZMOS, ktorý sa vyjadruje k zákonom a poukazuje a upozorňuje na problémy. 

Okrem iného, čaká nás aj zber kuchynského odpadu, na ktorý mesto musí nájsť finančné 

prostriedky, ak neprejde projekt kompostovisko. 

 

MsZ sa uznieslo: 

na Všeobecne záväznom nariadení č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
K bodu č. 10: Návrh VZN č. ../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

K predloženému návrhu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne pripomienky.  

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia sa oboznámila s predloženým návrhom 

a odporúča MsZ tento návrh schváliť. 

 

 MsZ sa uznieslo: 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2021. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
K bodu č. 11:  Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2021 - 2023  
 
Písomný materiál Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2021 – 2023 a Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Strážske na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky  

2022 – 2023 mali poslanci k dispozícii doma.  

Ing. Marko, hlavný kontrolór - predložený návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako 

vyrovnaný, avšak bežný rozpočet je zostavený ako schodkový. Je to však 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, 

podľa ktorého môže byť bežný rozpočet zostavený aj ako schodkový a na úhradu bežných 

výdavkov počas pandémie možno so súhlasom mestského zastupiteľstva použiť až do 

31.12.2021 prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania.   

Predložený návrh rozpočtu neobsahuje významné rizikové faktory.  

Pripomienky a upozornenia uvedené v predošlých kapitolách majú fakultatívny charakter, 
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s výnimkou upozornenia na údaje v kolónke „očakávaná skutočnosť 2020“, kde je uvedené 

čerpanie výdavkov za 10 mesiacov, čo je v rozpore s § 4 ods. 6 Zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tento nesúlad je potrebné vo finálnej podobe 

návrhu odstrániť. Na základe uvedených skutočností môže by návrh rozpočtu na rok 2021 

predložený na schvaľovací proces na zasadnutí MsZ. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 

odporúčam zobrať na vedomie.  

 

MsZ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na 

rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023. 

 
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - vzhľadom na vážnu finančnú situáciu, ako aj 

nejasnosti vo výške financovania miest a obci v súvislosti s pandémiou COVID a na základe 

odporúčania  združenia miest a obcí navrhujeme do rozpočtu výšku príjmu  na úrovni roku 

2019. Podľa vývoja  a plnenia  príjmovej základne rozpočtu sa bude odvíjať čerpanie  

výdavkov  mesta v roku 2021. Komisia odporúča MsZ Návrh  rozpočtu na roky 2021-2023 

schváliť. 

Na otázky p. Knapa k jednotlivým položkám rozpočtu mesta podrobne odpovedala a vysvetlila 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia. 

 

PaedDr. Dzurillová - navrhujem zapracovať do rozpočtu mesta rekonštrukciu mestskej 

komunikácie pri základnej škole. Ešte v roku 2017 a 2018 sme v predstihu, keď sa tvoril 

rozpočet mesta, podali žiadosť a doteraz nebola zakomponovaná do rozpočtu mesta,  za tri roky  

sa nenašli peniaze na zrealizovanie. 

Primátor – nie som proti tomu, aby sa komunikácia zrealizovala, v návrhu rozpočtu nie je nič 

naviac, len to čo ste už schválili, žiadna nová akcia. Keďže nie je dostatok finančných 

prostriedkov, dodnes nie je vydláždené parkovisko na ul. Mierová 630, ktoré ste schválili. 

Riadime sa podľa toho, ako prichádzajú finančné prostriedky. Ak by ste v minulom roku 

neschválili napr. medziblokové ihrisko, mohli ste predložiť iný,  svoj návrh a komunikácia by 

bola už zrekonštruovaná. Na pracovnej porade poslancov sme sa zaoberali touto žiadosťou, 

dali sme požiadavku na vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu, ak príde cenová ponuka, budeme 

to riešiť. Ale realizovať sa môže až vtedy, keď bude prebytok hospodárenia. Každý rok pre 

školstvo mesto rozdá finančné prostriedky v celkovej výške 40 %. Stretneme sa s riaditeľom 

ZŠ a prejednáme to. 
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Mgr. Marek - pred rokom sa na požiadavku p. Knapa vyčlenilo 40 tisíc eur na kolkársku dráhu 

a vedelo sa nájsť v rozpočte mesta. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – ale rozdiel je v tom, že pred rokom bol prebytok hospodárenia. 

MUDr. Jurečková, PhD. – sme za to, aby tam cesta bola, na pracovnej porade vedenie mesta 

povedalo, že najprv prejedná s firmou náklady, aby sme vedeli vyčleniť presnú sumu, ktorú je 

potrebné zapracovať do rozpočtu mesta. 

P. Šuľak – primátor po dohode s riaditeľom ZŠ chodník už provizórne opravil. 

MUDr. Maškulík – v tomto zimnom období sa to nedá realizovať, tak to presuňme na jar. 

 

Primátor - dnes buď rozpočet schválite, alebo ideme do rozpočtového provizória. Uvedenou 

požiadavkou sa budeme zaoberať v novom roku, keď už budeme vedieť predpokladať prebytok 

hospodárenia a pri 1. zmene rozpočtu mesta sa k tomu vrátime a predložíme návrh.  

 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2021 – 2022 MsZ zobralo na vedomie. 

 

MsZ schvaľuje: 

Rozpočet Mesta Strážske na rok 2021 ako vyrovnaný 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 € 

 

 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Zdržal sa: PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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K bodu č. 12: Návrh VZN č. ./2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v zákonnej lehote 

boli doručené pripomienky zo strany obchodno-podnikateľskej komisie. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie - v súlade s § 6 ods. 7 Zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme vyhodnotenie pripomienok k VZN  

o pravidlách času predaja v o obchode a času prevádzky služieb. Komisia odporúča zapracovať 

uvedené pripomienky do VZN. 

 

1. Upraviť prevádzkový čas sezónnych exteriérových terás do 24.00 hodiny. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

2. V súvislosti  s tým upraviť aj dobu v čl. III bod d) nedeľa štvrtok do 24,00 hodiny, reštaurácie 

do 24.00 hodiny. 

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

Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Zdržal sa: MUDr. Marián Maškulík, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
3. Článok III. bod 3 navrhujeme súkromné akcie – akcie uzavretej spoločnosti, ktoré nespadajú 

do verejných kultúrnych podujatí hlásiť 3 dni pred začatím konania akcie. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ sa uznieslo: 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

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

Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Zdržal sa: MUDr. Marián Maškulík, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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K bodu č. 13: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  
1. polrok 2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2021 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2021 – 30.06.2021 

v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
K bodu č. 14: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského 
zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
P. Šuľak navrhol presunúť bod Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2020 na ďalšie zasadnutie 
MsZ. 
 
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom 

na 1. polrok 2021 MsZ zobralo na vedomie s navrhovanou zmenou. 

 
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 633 001 
Výdavky na   interiérové vybavenie 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou boli zistené nedostatky, na ktorých odstránenie boli prijaté opatrenia. 
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MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 
633 001 Výdavky na   interiérové vybavenie. 
 
 
K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ. 

 
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných príjmov – EK 222003 za 
porušenie predpisov a EK 292017 z vratiek 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných príjmov – EK 222003 

za porušenie predpisov a EK 292017 z vratiek. 

 

K bodu č. 18: Informácie zo zasadnutí komisií 
 
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
 
Na ul. Mierová bude v  nedeľu realizovaný povolený výrubu pagaštanov. Všetky práce 

zabezpečí vo vlastnej réžii MsPS. 

P. Knap navrhol prijať úlohu vypracovať vecný časový a finančný plán konkrétnych opatrení 

na zvýšenie úrovne separácie odpadu v meste (váženie, mikročipy, žetóny). 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať vecný časový a finančný plán konkrétnych opatrení na zvýšenie separácie v meste 

Strážske. 

T: 30.04.2021    Z: MsPS 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír 

Šandor, Zdržal sa: Jozef Meňovčík, Proti: Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Zápis z komisie životného prostredia je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor 
 
P. Šandor podrobne informoval o vyradenom majetku mesta. Bola vyradená molekula pred 

DSS Harmóniou a hudobný nástroj husle pred Domom kultúry, keďže sa jednalo o fyzické 

poškodenie,. 

MUDr. Jurečková, PhD. – umelecké diela necháme odpísať, veď ten umelec sa mal postarať 

o údržbu alebo zabezpečiť starostlivosť, aby sa umelecké diela nepoškodili. 

 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Šandor  
 
Žiadosť o majetkoprávne  vysporiadanie časti pozemkov registra KNC p. č. 474 druh záhrada 

vo vlastníctve Viera Mareková a pozemkov registra KNC p. č. 480/1 vo vlastníctve Martina 

Kravca - komisia doporučuje vysporiadať pozemky po vyhotovení geometrického plánu a na 

základe znaleckého posudku. 

Primátor – je vyhotovený geometrický plán, ktorý bude odovzdaný znalcovi a na ďalšom 

zasadnutí MsZ sa budeme touto záležitosťou zaoberať. 

 

Žiadosť o rozšírenie prenájmu v objektu Požiarna zbrojnica a napojenia sa na vodovod na 

vlastné náklady od Jakuba Kaňucha- Kaňuchstav - prenájom prejednávaný na obchodno-

podnikateľskej komisii dňa, napojenie na vodovod komisia  doporučuje a žiada o zapracovanie 

podmienky do nájomnej zmluvy, že po ukončení nájomnej zmluvy ostane vodovod v majetku 

mesta Strážske. 

P. Knap, predseda obchodno-podnikateľskej komisie - Mesto odporúča zverejniť zámer 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa na prenájom týchto nebytových priestorov. Uvedené 

nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené a sú priamo susediace nebytovými priestormi, 

ktoré už má Jakub Kaňuch – Kaňuchstav v prenájme. Riešilo by sa to dodatkom ku zmluve 

o nájme nebytových priestorov. Cena prenájmu 9,96 €/m²/rok. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na dobu neurčitú za cenu 9,96 € /m²/rok. 
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MsZ schvaľuje: 

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. Laborecká, Strážske: dôvod hodný osobitného 

zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru na prenájom 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. 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 €/m²/rok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí s odôvodnením, že uvedené nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené a sú 

priamo susediace s nebytovými priestormi, ktoré už má Jakub Kaňuch – Kaňuchstav 

v prenájme. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov mesta pre Jakub Kaňuch – Kaňuchstav, 

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

T: 14.12.2020    Z: MsÚ 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

J. Misár a manž., R. Camberovitch, M. Zeleňák žiadajú o odkúpenie časti pozemku p. č. 67/1, 

k. ú. Strážske - komisia neodporúča, časť p. č. 67/1 je v ÚP vedená ako zeleň a je to časť  
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mestského historického parku.  

 

M. Zeleňák a F. Laca žiadajú o odkúpenie časti pozemku p. č. 76/1 - komisia neodporúča, 

prehodnotenie žiadosti po schválení a realizácii kompostoviska. 

 

P. Porvažník žiada o odkúpenie časti pozemku p.č.1699/1 - komisia neodporúča. 
 

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov ÚPN č.5: 

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. Obchodná  

4. prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu 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 

rieke Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu jestvujúceho chodníka pri 

štátnej ceste I/74  

7. prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu 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. dopojenie prístupovej a obslužnej komunikácie p. č. 891 a 892/1 ul. Zámočnícka 

k štátnej ceste I/18 ul. Mierová 

10. parkovisko pred budovou predajne zmrzliny p. č. 1389/1   

11.  zmenu funkčného využitia pozemkov p. č. 534/4 a 534/28 z pôvodne „Plochy   

      športu“ na navrhovaný účel ,, Obytné územie“ 
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Primátor – tieto navrhované zmeny sme podrobne prejednávali na pracovnej porade poslancov. 

Na druhý deň po pracovnej porade si našli občania ul. Osloboditeľov v schránkach leták. Text 

na letáku, pod ktorý sa nikto nepodpísal, je absolútna lož,  nezakladá sa na ničom,  je to 

vymyslené o očierňuje primátora aj poslancov. 

 

PaedDr. Dzurillová - som proti navrhovanému parkovisku pred Tescom,  bude to záber verejnej 

zelene, bude to zle esteticky vyzerať, parkovisko máme pred bunkrom, parkovanie pred 

Tescom nie je až také katastrofálne. 

MUDr. Maškulík – parkovanie je katastrofálne, počas víkendu sa tam vôbec nedá zaparkovať. 

PaedDr. Dzurillová – aj občania sú proti, a taktiež sú aj proti výstavbe čerpacej stanice. 

Územný plán mesta je dôležitým bodom, mal by byť samostatným bodom programu 

zasadnutia, aby sme sa mu mohli viac venovať. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – je samostatným bodom, hlasujeme o tomto bode ako 

o samostatnom bode. 

P. Knap – súhlasím s návrhom PaedDr. Dzurillovej neschváliť čerpaciu stanicu, momentálne 

je tam orná pôda, ktorá je v správe SPF. V prípade, že to schválime, ktokoľvek môže požiadať 

SPF o odkúpenie plochy a môže tam robiť, čo chce. Ing. Rohaľ, bývalý referent výstavby a ÚP 

nás informoval, že na uvedenú plochu má predkupné právo terajší majiteľ Lemon marketu. 

Preto chceme, aby tento pozemok nebol schválený ako občianska vybavenosť, ale aby tam bola 

oddychová zóna, či obytná zóna. Pokiaľ zmeníme územie, neporušíme tým nič a tak získame 

to isté od SPF, ako keby tam bola čerpacia stanica. Zmeníme využitie tejto plochy, v súčasnej 

dobe sa už ľudia sa ozývajú, že je tam problém s bezpečnosťou, s vysokým hlukom. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ - vieš si tam predstaviť bytovku a ľudí, čo tam chcú bývať ?  

P. Knap - hovoríme len o princípe, len účelovo, aby mesto mohlo zaplombovať pozemok. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – takže účelovo ideme plombovať pozemok, čiže ideme klamať 

a odsúhlasíme si to tu. 

Ing. Cacara –  predtým ako predložíš takúto informáciu na rokovanie, mal si si overiť 

informácie od Ing. Rohaľa, či sú pravdivé, či je tam nejaká plomba, či tam má niekto predkupné 

právo. A pravdou je, že tam nijaká plomba nie je. 

MUDr. Jurečková, PhD. – poslanec by si mal takéto informácie vopred preveriť. 

 

Primátor – odzneli tu rôzne návrhy poslancov, preto dávam postupne hlasovať o jednotlivých 

návrhoch.  
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Hlasovanie za návrh schvaľovať zmeny a doplnky č. 5 ÚPN po jednotlivých bodoch: 

Za: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, 

Marek Michlovič,  Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 
 

Hlasovanie za návrh odročiť tento bod: 

Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

Hlasovaním poslancov nebol tento návrh schválený. 

Hlasovanie za návrh komisie výstavby a ÚP: 

Za: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef 

Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ schvaľuje: 

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. 

Obchodná  

4. prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu 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 

rieke Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu jestvujúceho chodníka pri 

štátnej ceste I/74  

7. prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na p. č. 219, 1817, 1435/1, 2489, 

2488, 672/1, 2490, 867/1, 867/2, 2484/1 ( ul. Krivošťanská od cintorína 

k Belavarke) 
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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. dopojenie prístupovej a obslužnej komunikácie p. č. 891 a 892/1 ul. Zámočnícka 

k štátnej ceste I/18 ul. Mierová 

10. parkovisko pred budovou predajne zmrzliny p. č. 1389/1   

11. zmenu funkčného využitia pozemkov p. č. 534/4 a 534/28 z pôvodne „Plochy   

      športu“ na navrhovaný účel ,, Obytné územie“ 

 

Hlasovanie: Za: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Proti: Michal Knap,  

Neprítomný: Miroslav Kusý 

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. 
 
Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 
 
Jaroslav Dutko žiada o prenájom pozemku parcela registra "C" číslo: 821/1, k. ú. Strážske pri 

železničnej stanici o výmere cca 2,5 ha s účelom prenájmu: sklad drevnej hmoty. Prenájmom 

sa zaväzuje predmetný pozemok kompletne vyčistiť od náletových krov a drevín. Za prenájom 

navrhuje 0,50 €/1m². 

Stanovisko komisie: Komisia nedoporučuje schváliť uvedený prenájom z niekoľkých 

dôvodov: zvýšená frekvencia dopravy, zvýšené nebezpečenstvo úrazu pri pohybe občanov na 

železničnú stanicu, po uvedenej parcele prechádza mestský chodník, plocha nie je spevnená,  

pravdepodobná zvýšená hlučnosť v tejto obytnej oblasti, možné poškodenie a znečistenie 

priľahlých komunikácií pri manipulácii s drevom. 

 
Jana Kandová, Derma ls, s. r. o., Hollého 937 Michalovce žiada o prenájom nebytových 

priestorov pre účel poskytovania služieb v oblasti pedikúry, podológie, manikúry a masáží.  
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Stanovisko mesta: Našli sme priestory na U2, z ktorých sme presťahovali krúžok paličkovanej 

čipky /pod referátom kultúry mesta/. V uvedených priestoroch sa urobí voda a odpad. Mesto 

odporúča zverejniť zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa na prenájom týchto 

nebytových priestorov s odôvodnením, že služby v oblasti pedikúry, podológie a masáží sú 

v našom meste nedostupné a žiadané.  

Stanovisko komisie: Komisia odporúča zverejnenie zámeru za cenu prenájmu 100 € vrátane 

energií na dobru neurčitú.  

 

MsZ schvaľuje: 

Spôsob prenájmu nebytových priestorov mesta miestnosť č. 11.1 o výmere 20 m²  v stavbe 

budovy U2, súpisné číslo 439,  ul. Obchodná, Strážske: dôvod hodný osobitného zreteľa v 

súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ schvaľuje: 

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 

parcele 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 neurčitú za cenu prenájmu 100 

€/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.  

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ ukladá: 

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

Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Megalodon DARTS, Vihorlatská 621/2, Strážske žiada o poskytnutie priestorov občianskemu 

združeniu – podpora a popularizácia šípok ako športu. Majú záujem o 40 m². Prezentované im 

boli priestory v CO kryte, tie však majú 108,85 m². Majú záujem aj o tie.  

Stanovisko mesta: Mesto odporúča zverejniť zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

prenájom týchto nebytových priestorov s odôvodnením, že sú to dlhodobo nevyužívané 

priestory a taktiež aj podpora športu v meste Strážske.  

Stanovisko komisie: Komisia odporúča zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na dobu neurčitú s 50 % zľavou z ceny minimálneho prenájmu vzhľadom na to, že je 

to občianske združenie zriadené na podporu športu v Meste Strážske.  

 
MsZ schvaľuje: 

Spôsob prenájmu nebytových priestorov o výmere 108,85 m² v stavbe Dvojúčelové zariadenie 

Kryt CO, súpisné č. 273, ul. Mierová, Strážske: dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade s 

ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ schvaľuje: 

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 

registra „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 €/m²/rok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku 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. 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov mesta pre Megalodon Darts, Vihorlatská 

621/2, 072 22  Strážske IČO: 53 205 731. 

T: 14.12.2020    Z: MsÚ 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Žiadosť René Camberovitch žiada o nájom pozemku parc. C 438/1 za účelom umiestnenia 

drevodomu – stánku s účelom využitia na maloobchodný predaj – bio produkty od firmy 

Zamio. Žiada o výmeru 15 m².  

Stanovisko mesta: Mesto odporúča zverejniť zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

prenájom tohto pozemku 15 m² s odôvodnením, že ide o prevádzku, ktorá v meste Strážske 

nemá ešte zastúpenie aj s prihliadnutím na zdravý životný štýl obyvateľov. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na dobu neurčitú za cenu 10 €/m²/rok.  

Keďže R. Camberovitch nedoručil požadované materiály, budeme sa tým zaoberať na ďalšom 

zasadnutí MsZ. 

Renáta Misárová žiada o predĺženie nájmu v OD Laborec.  

Zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky. Je potrebné schváliť prenájom 

nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na obdobie ďalších 5 rokov.  

Komisia odporúča schválenie zámeru.  

 
MsZ schvaľuje: 

Prenájom 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 celkovej 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 € (s energiami) na dobu určitú 5 rokov 

pre Renátu Misárovú,  Vihorlatská 624/16, 072 22  Strážske, IČO: 51146037 so zdôvodnením, 
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že predmetný nebytový priestor je v súčasnosti využívaný s účelom predajne a poskytovania 

určitých druhov služieb (kopírovanie, hrebeňová väzba, výroba kľúčov...), ktoré sú v meste 

občanmi žiadané, poskytované v dobrej kvalite, k spokojnosti občanov a v prípade ukončenia 

nájmu by sa mohli stať pre bežných občanov nedostupnými. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Pripomienky komisie: 
- OD Laborec – bočný vchod schodisko opraviť, 
- parkovisko ul. Mierová – zarovnať plochu na parkovisku (kamienky), 
- orientačná tabuľa v OD Laborec aktualizovať, 
- kotolňa - strecha je v zlom stave.  
 
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Bytová komisia – informoval p. Knap 
 
Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u nájomcov, ktorí majú 

splnené záväzky voči mestu do 31.12.2022 a u nájomcov, ktorí nemajú splnené záväzky, do 

31.03.2021. 

MUDr. Jurečková – ako mesto rieši vysoké nedoplatky nájomníkov ? 

P. Knap - všetky právne kroky robí Domspráv, s. r. o., ktorý je oprávnený zo zákona. 

 
MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu 

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

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU NA OBDOBIE DO 

Rusová Anna U-3/A/1 31.12.2022 

Sliško Peter U-3/A/2 31.12.2022 

Ing. Bodnárová Beáta U-3/A/3 31.03.2021 

Semancová Angela U-3/A/4 31.03.2021 

Dančišin Erik U-3/A/5 31.03.2021 
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Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Zdržal sa: Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

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

 

Sabolová Jarmila U-3/A/6 31.12.2022 

Semancová Jana U-3/A/7 31.03.2021 

Diliková Lenka U-3/B/1 31.12.2022 

Dankaninová Simona U-3/B/2 31.12.2022 

Benkoová Ľubica U-3/B/3 31.03.2021 

Pilniková Anna U-3/B/4 31.12.2022 

Kosť Peter U-3/B/5 31.03.2021 

Križanová Lucia U-3/B/6 31.12.2022 

Makara Milan U-3/C/1 31.03.2021 

Mazúrová Anna U-3/C/2 31.12.2022 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 31.03.2021 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4 31.03.2021 

Pavolková Mária U-3/C/5 31.12.2022 

Smaržiková Silvia U-3/C/6 31.12.2022 

Michlovič Igor U-3/C/7 31.12.2022 

PRIEZVISKO A MENO 
 

ČÍSLO BYTU NA OBDOBIE DO 

Goroľová Miroslava A-1 31.12.2021 

Dudičová Gabriela A-2 31.12.2021 

Tokár Gabriel a Tokárová Iveta A-3 31.12.2021 

Adamová Margita a Adam František A-4 31.12.2021 

Balogová Žaneta A-5 31.12.2021 

Žilková Lucia A-6 31.12.2021 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia1 A-7 31.03.2021 

Adam Emil2 A-8 31.03.2021 

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva A-9 31.12.2021 

Janičo Roman a Janičová Ingrid A-10 31.12.2021 
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Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD. 
 
P. Anna Vašátková žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych 

liečebných nákladov. Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči Mestu. 

Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča 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. Annu Vašátkovú vo výške 50 €. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

Ladislav Hamaš žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na zabezpečenie mimoriadnych 

liečebných nákladov. Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu. 

Komisia žiadosť po doplnení opätovne preštudovala a prejednala a odporúča žiadateľovi 

Tokárová Veronika3 B-1 31.03.2021 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila4 B-2 31.03.2021 

Tolvajová Albína B-3 31.12.2021 

Tolvajová Gabriela B-4 31.12.2021 

Ridajová Silvia5 B-5 31.03.2021 

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav B-6 31.12.2021 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav6 B-7 31.03.2021 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza7 B-8 31.03.2021 

Šmaťová Anna8 B-9 31.03.2021 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav9 B-10 31.03.2021 
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poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc podľa čl. 1 ods. 4 a čl. 5 ods. 4 vo výške 50 € 

v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske.  

 

MsZ schvaľuje: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Ladislava Hamaša vo výške 50 €. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

Jaroslava Kuncová  žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych 

liečebných nákladov. Komisia po preštudovaní a prehodnotení žiadosti neodporúča poskytnúť 

jednorazovú sociálnu výpomoc. Žiadateľka nemá vyrovnané záväzky voči Mestu (nedoplatok 

na TKO). Žiadateľka už bola na uvedené upozornená a v prípade snahy o zaplatenie 

nedoplatku, komisia jej žiadosť opätovne prehodnotí. 

 

Gabriel Tokár žiada o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu mimoriadnych liečebných 

nákladov a na základné vybavenie domácnosti.  Žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu. 

Komisia žiadosť preštudovala a prejednala  a neodporúča žiadateľovi poskytnúť jednorazovú 

sociálnu dávku, nakoľko žiadosť nie je v súlade s kritériami VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske Žiadateľ bol písomne vyzvaný na doplnenie 

žiadosti. Do dnešného dňa na výzvu nereagoval. V prípade, že žiadateľ žiadosť doplní, komisia 

ju opätovne prehodnotí. 

 

Komisia sa zaoberala stravovaním pre dôchodcov, kde mala k dispozícií aktuálny prehľad 

stravovania dôchodcov – počet stravníkov a vyčíslenie mesačných výdavkov pri súčasnej 

výške finančných príspevkov. Komisia preštudovala a prehodnotila dve predložené alternatívy 

stravovania dôchodcov, kde by v oboch alternatívach vypadla skupina invalidných dôchodcov. 

Komisia sa zhodla, že nakoľko pribúda čoraz viac stravníkov – invalidných dôchodcov 

v pomerne mladom veku, majú tak možnosť zamestnať sa a tým zvýšiť svoj príjem. 

Komisia žiadny iný nový návrh nepredložila. Preštudovala a prehodnotila obe predložené 

varianty, pričom sa v diskusii zhodla, že alternatíva č.2 a teda dôchodok do výšky 400 €, by 

nebola spravodlivá voči tým dôchodcom, ktorí sú bez spoločne posudzovanej osoby, teda voči 

jednotlivcom. Preto komisia po prehodnotení odporúča alternatívu č.1 a teda bez invalidných 
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dôchodcov, ponechať výšku dôchodku do 500 € s finančným príspevkom pre všetkých 

stravníkov 1 euro. Komisia odporúča na schválenie Návrh Zásad pre poskytovanie finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov s alternatívou č.1. 
 
MsZ schvaľuje: 

Zásady pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

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

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý 

 

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

mesta. 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek  
 
Mgr. Marek informoval, že vzhľadom k tomu, že trvá pandémia koronavírusu,  do konca roka 
sa nebudú organizovať žiadne vianočné akcie, ani Silvester. 
P. Šulak – pre informáciu občanov, na námestie nebudeme umiestňovať predajný stánok. 
 
Športová komisia, komisia kultúry, školstva a mládeže a komisia ochrany verejného 
poriadku zasadnutie nemala.  
 
K bodu č. 19,20:  Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
PaedDr. Dzurillová – kto je zodpovedný za odpovedanie na web stránke mesta, na otázky 

občanov nie je odpovedané od 18.08.2020.  

Primátor - podľa toho, o akú oblasť sa jedná, príslušný referát by mal odpovedať. 

 
MUDr. Jurečková, PhD. – kedy budú noviny Naše mesto ? 

PaedDr. Dzurillová, predsedníčka redakčnej rady – posledné zasadnutie redakčnej rady bolo 

on-line, noviny budú vydané v decembri. 

 

Primátor – poslanci mali k dispozícii doma písomný materiál Správu nezávislého audítora 

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019. Audítor konštatuje, že informácie 

uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade 
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s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidačná výročná správa obsahuje 

informácie podľa zákona o účtovníctve. 

 

MsZ zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2019. 

 
Primátor – keďže projekty zberný dvor a kompostovisko neboli schválené, je potrebné 

opakovať podanie žiadosti, kde sa predpokladaná hodnota zákazky zvýšila. Je potrebné prijať 

nové aktuálne uznesenie. 

Ing. Harmanová, referent pre projekty a granty podrobne informovala o zmenách oproti 

predchádzajúcej žiadosti v predkladanom projekte „Výstavba zberného dvora v meste 

Strážske“.  

 
MsZ schvaľuje: 

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP310010AYL7 na sprostredkovateľský 

orgán v rámci výzvy nasledovne: 

- kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

- názov projektu: Výstavba zberného dvora v meste Strážske 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 423 322,86 € predstavuje čiastku 

21 166,14 €. 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Prehľad projektov mesta Strážske mali poslanci k dispozícii doma.  

Prehľad projektov mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie. 
 
Primátor – poslanci mali k dispozícii doma písomný materiál Upozornenie prokurátora za 

účelom odstránenia porušovaní ustanovenia Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Prokurátor odporúča  prijať opatrenia a prejednať upozornenie na zasadnutí MsZ a zabezpečiť, 

aby sa podobné nedostatky v budúcnosti neopakovali. Na základe uvedeného upozornenia sme 

na dnešnom zasadnutí MsZ už aplikovali správne postupy pri schvaľovaní.  
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MsZ prerokovalo: 

Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Primátor -  je potrebné schváliť podanie žiadosti na SR v správe Slovenského pozemkového 

fondu ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súlade so schváleným Zmenami 

a doplnkami č. 4 územného plánu mesta Strážske. 

 
MsZ schvaľuje: 

Podanie žiadosti na SR v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova č.36, 817 15 

Bratislava ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súlade so schválenými 

Zmenami a doplnkami č.4 územného plánu mesta Strážske: 

- pozemok registra KNC parcela číslo 1910/9, katastrálne územie Strážske podľa 

geometrického plánu č.36208914-3/2019 (rozšírenie cintorína) 

- pozemok registra KNC parcela číslo 1916/4, katastrálne územie Strážske podľa 

geometrického plánu č.36208914-3/2019 (parkovisko k rozšíreniu cintorína),  

z majetku SR do vlastníctva mesta. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Primátor - je potrebné delegovať členov do Rady školy pri Základnej škole v Strážskom. 
 
MsZ deleguje: 

PhDr. Alenu Jurečkovú, MUDr. Mariána Maškulíka, Michala Knapa a Miroslava Kusého za 

členov Rady školy pri Základnej škole v Strážskom.  

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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Keďže Ing. Rohaľ, referent výstavby a ÚP a zapisovateľ komisie výstavby a ÚP a  

PhDr. Sabadošová, referent kultúry, športu a školstva a taktiež zapisovateľka komisie kultúry, 

školstva a mládeže už nie sú zamestnancami MsÚ, je potrebné schváliť nových zapisovateľov 

uvedených komisií. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zmenu v Uznesení č. 241/2018 bod E/1 zo dňa 14.12.2018: 

a) Zapisovateľ komisie výstavby a ÚP Janette Miškovičová  

f) Zapisovateľ komisie kultúry, školstva a mládeže PhDr. Alena Jurečková 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 

Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad musí zastrešovať osoba, ktorá má  oprávnenie, je potrebné, 

aby bol v komisii výstavby a ÚP odborník. P. Miškovičová sa pripravuje, ale kvôli pandémiu 

koronavírusu boli zrušené termíny školení.  

 
MsZ volí: 

Člena komisie výstavby a ÚP Ing. Ľubomíra Lukiča 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
P. Šuľak navrhol v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov odmenu pre poslanca vo výške 

300 €. 

 

PaedDr. Dzurillová –  budem hlasovať za, ale to neznamená, že si tie peniaze vezmem do 

vlastného vrecka, použijem ich na dobrý účel. 

P. Menovčík – taktiež si ich nenechám, ale poukážem hokejistom. 

Ing. Drutár – doba sa zhoršila, ja by som si odmenu odriekol, budem hlasovať proti. 
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MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre poslanca vo výške 300 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 

 

Hlasovanie: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Proti: Ing. Ondrej Drutár, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
Primátor navrhol v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov odmenu pre zástupcu 
primátora vo výške 400 €. 
 
MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre zástupcu primátora vo výške 400 € v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Zdržal sa: Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 

 
P. Meňovčík navrhol v súlade s § 18 ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 300 €. 
 
MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 300 € v súlade s § 18c ods. 5 Zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

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

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

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Miroslav Kusý 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 5 5 / 2 0 2 0 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť, za celoročnú 
prácu, zaželal príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roka 
a  rokovanie o 16,10 hod. ukončil.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara       Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:    Ing. Ondrej Drutár   Michal Knap   
   


	- názov projektu: Výstavba zberného dvora v meste Strážske
	- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená z celkových oprávnených výdavkov 423 322,86 € predstavuje čiastku 21 166,14 €.

