Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 18. februára 2021

Prítomní:

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

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

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

Zapisovateľka:

Jana Balická

-2Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné
služby Michalovce za rok 2020
7. Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske – KOOR Východ, s. r. o.
8. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a spolufinancovania projektu „Výstavby zariadenia na zhodnocovanie BRKO
a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi
10. Správa o činnosti MsP za rok 2020
11. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2019
12. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2020
13. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
14. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2020
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za
rok 2020
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov,
objektov alebo ich častí
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedoplatkov
19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých mandátnych zmlúv
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne
23. Záver
Hlasovanie za schválenie programu:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav
Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
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Úlohy z Uznesenia č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020 - informuje primátor:
-Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov mesta pre Jakub Kaňuch – Kaňuchstav,
Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske IČO: 48 250 660 – úloha splnená, v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky.
MsZ schvaľuje:
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 Eur/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., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
-Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov mesta pre Derma ls, s.r.o. J. Hollého
737/93, 071 01 Michalovce IČO: 46 007 130 – úloha splnená, v predpísanej lehote neboli
doručené žiadne pripomienky.
MsZ schvaľuje:
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.

-4Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
-Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov mesta pre Megalodon Darts,
Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske IČO: 53 205 731 – úloha splnená, v predpísanej lehote
neboli doručené žiadne pripomienky.
MsZ schvaľuje:
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 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.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
-Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu
nehnuteľnosti: garáž č. 3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II.
P. Šuľak, predseda komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže informoval, že na
Mestský úrad v Strážskom boli doručené do stanoveného termínu dve žiadosti od jedného
uchádzača. Uchádzač splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže a má záujem o obidva
garáže. Komisia odporúča primátorovi mesta uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom Jarmila Besterciová, Komenského 668/25, 072 22 Strážske.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľnosti: garáž
č. 3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II. MsZ zobralo na vedomie.
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separácie v meste Strážske trvá do 30.04.2021.
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
Pripomienka PaedDr. Dzurillovej:
– kto je zodpovedný za odpovedanie na web stránke mesta, na otázky občanov nie je
odpovedané od 18.08.2020.
Primátor - na príspevky odpovedajú kompetentní zamestnanci spravidla do 30 dní. Mesto
ponúka na web stránke mesta priestor pre podnety a otázky občanov. V prípade, že podnet
nesúvisí s funkciou tejto stránky, mesto si vyhradzuje právo ho nezverejniť. Príspevky nesmú
zosmiešňovať, ironizovať jednotlivca alebo skupinu ľudí po odbornej alebo ľudskej stránke.
Zverejnené nebudú príspevky obsahujúce hanlivé výrazy, vulgarizmy, prejavy vyhrážok
a pod., taktiež by nemali vystupovať pod iným ako vlastným menom. Je veľmi málo tých,
ktorí uvedú svoje vlastné meno, aj napriek tomu sú ich príspevky zverejnené. Podnety sa
týkajú väčšinou prevádzkových záležitostí, ktoré sa často opakujú, vyskytujú sa aj útoky na
zamestnancov. Veľmi radi a ochotne odpovedáme aj na otázky, ktoré sú doručované do
e-mailovej schránky. Snažíme sa čo najviac odpovedať a vyhovieť občanom v rámci svojich
možností, čo je to dosť veľká záťaž hlavne v tomto pandemickom období.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 6: Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o.
byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že z dôvodu trvania
pandémie koronavírusu nie je na dnešnom zasadnutí MsZ prítomný zástupca spoločnosti. Na
prípadné otázky, či pripomienky poslancov bude odpovedať písomne.
Ing. Drutár – znáša mesto trvalo náklady na kolky exekúcie a žaloby a v prípade, keď je
žaloba, či exekúcia úspešná, prenáša sa to na žalovaného ?
Primátor - v súčasnosti prebieha amnestia na exekúcie, kde je dlžník oslobodený a trovy
exekúcie neznáša ani exekútor, ani štát, ale znáša oprávnený, teda mesto. Ak mesto exekúciu
nevymôže, trovy exekúcie hradí mesto, jedná sa o obrovské sumy, ak ju vymôže, tak mesto
trovy neplatí. Podľa najnovších informácií sa v apríli tohto roka chystá 2. kolo amnestií.
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služby Michalovce za 1-12/2020 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 7: Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ
s. r. o.
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Keďže na dnešnom zasadnutí MsZ nie sú
prítomní konatelia spoločnosti z dôvodu trvania pandémie koronavírusu, na prípadné otázky,
či pripomienky poslancov budú odpovedať písomne. Ak to bude nevyhnutné, budú pozvaní
na zasadnutie MsZ.
Primátor - spoločnosť KOOR Východ s. r. o. na základe zverejnenej výzvy Ministerstva
hospodárstva SR určenej na modernizáciu teplovodných rozvodov pri centrálnom zásobovaní
teplom podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na modernizáciu časti hlavných
teplovodných rozvodov. Žiadosť bola schválená, realizáciu prác predpokladajú minimálne v
dvoch etapách počas leta 2021 so zachovaním platných štandardov pre dodávku teplej
úžitkovej vody. O termínoch realizácie a súvisiacich odstávok budú odberatelia včas
informovaní. Taktiež plánujú realizáciu modernizácie časti hlavných teplovodných trás smer
ul. Vihorlatská a ul. Krivošťanská a smer ul. Obchodná č.252. V rámci zvyšovania podielu
obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí spoločnosť na vlastné náklady montáž
fotovoltaických panelov na streche objektu Kotolne na ul. Družstevná.
Ing. Drutár – firma odporúča radikálnu rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla v OD
Laborec, ktorá je v správe mesta. Máme už predbežnú kalkuláciu, v akom stave to je ?
Primátor – cenová ponuka zatiaľ nebola predložená, po jej predložení budeme vedieť, či
rekonštrukciu bude možné financovať z vlastných finančných zdrojov mesta.
Ing. Drutár – mestská polícia sa zaoberá okrem iného aj riešením nezakrytých kanalizačných
šácht firmy KOOR Východ s. r. o. Sú už odstránené všetky nedostatky ?
P. Roman, náčelník MsP informoval, že nedostatky sa priebežne odstraňujú, poklopy, ktoré
sú nefunkčné, sú zasypané, či zabetónované. Zároveň poukázal na zdĺhavé riešenie
uvedených nedostatkov zo strany firmy KOOR Východ s. r. o.
Informáciu o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s. r. o. Košice MsZ
zobralo na vedomie.
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a spolufinancovania projektu „Výstavby zariadenia na zhodnocovanie BRKO
a kuchynského odpadu z domácností v meste Strážske“
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto už raz
podalo žiadosť o NFP na výstavbu kompostoviska v meste Strážske, ale nebola schválená.
Preto sa chce zapojiť druhýkrát do výzvy, ktorá je zameraná na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie
kapacity zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kuchynských
odpadov vyprodukovaných v domácnostiach v meste. K naplneniu cieľa dôjde vybudovaním
kompostoviska a zabezpečením nevyhnutne potrebných zariadení pre jeho prevádzku,
konkrétne: traktor, čelný nakladač, špeciálny príves na zvoz GASTRO a BIO odpadu
s hákovým nosičom, hygienizačný kontajner, vlečka za traktor, prekopávač kompostu,
štiepkovač drevnej hmoty k traktoru a zberové nádoby na kuchynský odpad obyvateľov
bytových domov. Novovybudované zariadenie bude určené pre BRKO pochádzajúce
z priestranstiev verejnej zelene v správe mesta Strážske, zo záhrad obyvateľov mesta a bude
slúžiť aj na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obyvateľov.
Realizáciou projektu mesto napĺňa požiadavky, ktoré mu ukladá zákon o odpadoch a
vykonávacia vyhláška v oblasti nakladania s odpadmi.
MUDr. Maškulík – mohlo by mesto prehodnotiť miesto ukladania odpadu, lebo susedí
s mestským parkom a novovzniknutými súkromnými pozemkami, nemali by sme do objektu
oddychu umiestniť zápach a hlodavce.
Primátor - iné priestory sa nenašli, hygienizačný kontajner bude uzavretý, nemal by z toho
unikať zápach a nemali by sa vyskytovať hlodavce.
PaedDr. Dzurillová – kde budú umiestnené nádoby na kuchynský odpad pre obyvateľov
obytných domov, malo by sa to komplexnejšie riešiť.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – tam, kde sú teraz umiestnené kontajnery na separovaný zber.
P. Meňovčík – nezabudnúť riešiť, kto bude obsluhovať túto novú techniku, a čo ďalej s tým.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – je potrebné to riešiť, MsPS má úlohu do konca apríla
vypracovať vecný časový a finančný plán konkrétnych opatrení na zvýšenie separácie
v meste.
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kompostérov vyskytujú hlodavce.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – každý rok je v meste naplánovaná deratizácia.
Zároveň oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či sú terajšie stojiská na umiestnenie kontajnerov
na TKO vyhovujúce, aby sa vopred predišlo problémom.
MUDr. Maškulík – bude kompostovisko slúžiť aj iným mestám ?
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – kapacitne je uvažované len pre mesto Strážske.
Ohľadom tejto záležitosti prebehla medzi poslancami obsiahla diskusia.
MsZ schvaľuje:
Predloženie

žiadosti

o nenávratný

finančný

príspevok

NFP310010AYM2

na

sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy nasledovne:
-

kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56

-

názov projektu: Výstavba zariadenia na zhodnocovanie BRKO a kuchynského
odpadu z domácností v meste Strážske

-

výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 653 805,46 € predstavuje čiastku
32 690,27 €.

-

financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,
Zdržal sa: MUDr. Marián Maškulík, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
K bodu č. 9: Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že počas zverejnenia
návrhu neboli doručené žiadne pripomienky.
Návrh dodatku č. 2 bol vypracovaný v súvislosti s otvorením novej výkupne kovového
odpadu KOVOŠROT na ulici Mierovej, ktorú prevádzkuje Marianna Gerbócová J&M
Recycling, Osloboditeľov 627/7, Strážske. Túto prevádzku je potrebné doplniť do VZN č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
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Na Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
K bodu č. 10: Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom
konštatoval, že správa obsahuje podstatné udalosti, ktoré sa v meste počas uplynulého roka
udiali.
Ing. Drutár – o aký druh priestupkov podľa § 22 sa jedná, pretože tie dominujú najviac medzi
priestupkami ?
P. Roman, náčelník MsP - sú to porušenia v cestnej doprave.
Ing. Drutár- koľko by stála komplexná výmena starých kamier za modernejšie a kvalitnejšie ?
P. Roman, náčelník MsP - súčasné kamery sú už zastaralé aj poruchové, je potrebné ich
vymeniť. Mesto každý rok žiada finančné prostriedky v rámci výzvy prevencia kriminality,
čo však nepostačuje. Nie však vždy je naša žiadosť schválená.
Primátor doplnil, že ak v tomto roku bude vyhlásená výzva v rámci projektu prevencia
kriminality, mesto určite podá žiadosť s očakávaním, že v porovnaní s minulým obdobím
budú poskytované vyššie finančné prostriedky.
Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2020 MsZ zobralo na vedomie.
K bod č. 11: Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2019
Návrh textu kroniky mesta Strážske za rok 2019 bol poslancom doručený elektronicky do
e-mailových schránok. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ schvaľuje:
Text do kroniky mesta Strážske za rok 2019.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek

- 10 K bodu č. 12: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za
rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2020 MsZ
zobralo na vedomie.
K bodu č. 13: Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ schvaľuje:
Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
K bodu č. 14: Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ schvaľuje:
Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok
2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za
rok 2020.

- 11 K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za
rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v roku 2020
nebola podaná žiadna sťažnosť ani petícia.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností
a petícií za rok 2020.
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006
údržba budov, objektov alebo ich častí
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky. Na odporúčanie hlavného kontrolóra budú prijaté opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov.

Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov,
objektov alebo ich častí MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedoplatkov
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou neboli zistené nedostatky. V správe hlavný kontrolór odporučil bezodkladne začať

s vyrubovaním úroku z omeškania v prípadoch, kde hrozí zánik vyrubenia z dôvodu
uplynutia lehoty.
Ing. Drutár – začne sa s vyrubovaním úroku z omeškania na odporúčanie hlavného kontrolóra ?
Primátor – problém nie je s vyrubovaním úroku, ale hlavný problém je v informačnom systéme,
ktorý budeme riešiť s dodávateľom systému DCOM.

Správu hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedoplatkov MsZ zobralo na
vedomie.
K bodu č. 19: Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých mandátnych zmlúv
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky a budú prijaté opatrenia na ich odstránenie.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých mandátnych
zmlúv.

- 12 K bodu č. 20: Informácie zo zasadnutí komisií
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
Všetky body zasadnutia komisie už boli prejednané.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Meňovčík
Zápis zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Komisia výstavby a ÚP - p. Kusý informoval, že neboli žiadne požiadavky, preto komisia
nezasadala.
Primátor – na zasadnutí MsZ v decembri 2020 nebola schválená 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 odporučila vysporiadať pozemky po vyhotovení geometrického plánu a na základe
znaleckého posudku. Geometrický plán bol vyhotovený a odovzdaný znalcovi, preto je
možné na dnešnom zasadnutí MsZ schváliť odkúpenie uvedených pozemkov.
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 594, ktorý je vedený OÚ Michalovce katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce. Jedná sa
o novovytvorenú parcelu CKN 480/4, vytvorenú geometrickým plánom č. 14296985-97/2020,
zastavaná plocha o výmere 200 m², od vlastníkov Ing. Martin Kravec a Alena Kravcová, rod.
Sovjaková, Mierová 243, 072 22 Strážske v prospech kupujúceho Mesto Strážske za cenu
20,39 €/m², t. j. 4 078 € s DPH. Cena stanovená na základe znaleckého posudku č. 01/2021
vypracovaného Ing. Ľubomírom Kovaľom, evidenčné č. znalca 911773. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci Mesto Strážske.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek

- 13 MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku zapísaného na LV 102, ktorý je vedené OÚ Michalovce katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce. Jedná sa
o novovytvorenú parcelu CKN č. 474/4, vytvorenú geometrickým plánom č. 1429698597/2020, zastavaná plocha o výmere 131 m² od vlastníka Viera Mareková, rod. Valachová,
Mierová 245/10, 072 22 Strážske v prospech kupujúceho Mesto Strážske za cenu 20,39 €/m²,
t. j. 2 671,09 € s DPH. Cena stanovená na základe znaleckého posudku č. 01/2021
vykonaného
Ing. Ľubomírom Kovaľom, evidenčné č. znalca 911773. Náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci Mesto Strážske.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová
Redakčná rada mala pracovné stretnutie nielen na prípravu nového čísla novín Naše mesto,
ale zároveň P. Grmolcová, zodpovedná redaktorka novín oznámila, že z osobných
a zdravotných dôvodov nebude ďalej pracovať. Taktiež sľúbila, že ešte pomôže pri
príprave ďalšieho čísla novín. Je potrebné urýchlene hľadať nového redaktora, niekoho
zodpovedného, určite by to mal byť občan mesta Strážske.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ - budeme veľmi radi, ak nám poslanci niekoho odporučia.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD.
P. Iveta Tokárová 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. Ivetu Tokárovú vo výške 50 €.

- 14 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora
mesta.
Športová komisia – informoval p. Michlovič
Keďže športové súťaže, či akcie sa nekonajú, komisia nezasadala.
Keďže neboli požiadavky na zvolanie zasadnutia, komisia kultúry, školstva a mládeže a
finančná komisia nezasadala.
Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor
Podrobne informoval o vyradenom majetku na futbalovom štadióne, kúpaliska, zimného
štadióna, kolkárne, technických služieb a autoparku technických služieb.
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Mgr. Voľanská
MDDr. Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01 Humenné žiada o prenájom priestorov po
VÚB. Zubná lekárka, ktorá preberá ambulanciu po MDDr. Romančákovi v Chemku. Oslovili
ju priestory MsÚ po VÚB banke. Bola jej prezentovaná suma 500 Eur, tak ako to išlo do
súťaží. Požaduje zľavniť sumu na 400 Eur. Prekážku vidí v plnení bankomatu cez
prenajímané priestory, požaduje bankomat odstrániť.
Stanovisko mesta: Mesto sa k zľave neprikláňa a navrhuje sumu 500 Eur. Čo sa týka
bankomatu. Oslovili sme VÚB a ponúkli priestor pre bankomat v dome kultúry /vchod/. Je to
v štádiu jednania, osobne sa majú prísť pozrieť na možnosti ponúkaného priestoru. V prípade
ak bude chcieť VÚB bankomat premiestniť, mesto prenájom odporúča. V prípade, ak by
VÚB mala výhrady, mesto je za zachovanie bankomatu VÚB ako služby pre občanov
a uprednostní služby bankomatu.
Stanovisko komisie: Komisia súhlasí so stanoviskom mesta. V prípade neochoty premiestniť
bankomat zo strany VÚB a následného neakceptovania ťarchy plnenia bankomatu
žiadateľkou MDDr. Slobodníkovou sa uvedený prenájom neschváli. V prípade ak dôjde
k dohode, tak súhlasíme so zverejnením zámeru.

- 15 MsZ schvaľuje:
Spôsob prenájmu nebytových priestorov o rozlohe 138,09 m² v objekte administratívnej
budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí A.
Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236: 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., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov o rozlohe 138,09 m² v objekte
administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na
Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236 pre

MDDr. Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01 Humenné, číslo licencie: 6195/2019, kód
zdravotníckeho pracovníka: B11036802, na dobu neurčitú za cenu prenájmu 500,00 Eur
mesačne 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 umiestnenie zubnej ambulancie v centre mesta by bolo prínosom pre pacientov
prebratého obvodu z dôvodu ľahšej dostupnosti.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov o rozlohe 138,09 m² v objekte
administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300 pre MDDr. Lucia

Slobodníková, Orechová 16, 066 01 Humenné, číslo licencie: 6195/2019, kód dravotníckeho
pracovníka: B11036802.
T: 01.03.2021

Z: MsÚ

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

- 16 Bianka Mundírová, Astrová 4 Michalovce žiada o prenájom pozemku na ulici Staničnej p. č.
821/1-2 – umiestnenie kontajnerového modulu rýchleho občerstvenia. Ide 60 m².
Keďže žiadosť zrušila, dnes to neriešime aj napriek kladnému stanovisku komisie.
Stanovisko komisie: Z hľadiska obchodu a podnikania komisia nemá výhrady, ide
o podnikateľskú činnosť – službu pre občanov. Nakoľko to nie je hotový nebytový priestor,
ale pozemok pri hlavnej ceste, komisia odporúča uvedené prehodnotiť na komisii výstavby
a územného plánu (prípojky, územný plán atď.) a pravdepodobne bude nutné aj stanovisko
dopravného inšpektorátu alebo iných dotknutých inštitúcií. V prípade kladných stanovísk
komisia odporučí zámer schváliť, za cenu za prenájmu 10 €/m²/rok.
Mária Jurčišinová Kukľová 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. Táto žiadosť sa už prejednávala na minulom zasadnutí
komisie, len sa zmenilo meno žiadateľa (pôvodne René Camberovitch). Predchádzajúci
žiadateľ svoju žiadosť stiahol.
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.
MsZ schvaľuje:
Spôsob prenájmu časti pozemku registra „C“ parcelné č. 438/1, výmera 15 m², druh
pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236,

okres

Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: 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., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie zámeru na časti pozemku registra „C“ parcelné č. 438/1, výmera 15 m², druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, okres

- 17 Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske pre Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlatská
624/14, 072 22 Strážske, IČO: 53 165 390 na dobu neurčitú za cenu prenájmu
10,00 €/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 na predmetnom pozemku bude umiestnený
drevodom – stánok pre prevádzku maloobchodného predaja bio produktov. Samostatná
prevádzka ponúkajúca bioprodukty, s prihliadnutím na zdravý životný štýl obyvateľov a
ekológiu, v meste Strážske ešte nemá zastúpenie.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
MsZ ukladá:
Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 438/1, výmera 15 m²
pre Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22 Strážske, IČO: 53 165 390.
T:01.03.2021

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
Žiadosti o odpustenie nájmu z dôvodu COVID-19 2. vlna pandémie. Mesto Strážske eviduje
žiadosti od nájomcov na odpustenie nájmu.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča odpustenie 50 % nájomného z dôvodu zatvorenia
prevádzok kvôli krízovej situácii súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 – 2.vlna pre nájomcov, ktorí o to písomne požiadajú s podmienkou, že
budú plne súčinní pri žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného v zmysle Zákona č. 155/2020
Z. z., ktorá sa predkladá elektronicky prostredníctvom špeciálneho formulára na Ministerstvo
hospodárstva SR.
MsZ schvaľuje:
Odpustenie 50 % nájomného z dôvodu zatvorenia prevádzok kvôli krízovej situácii súvisiacej
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 – 2.vlna pre nájomcov, ktorí
o to písomne požiadajú s podmienkou, že budú plne súčinní pri žiadosti o dotáciu na úhradu
nájomného v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorá sa predkladá elektronicky
prostredníctvom špeciálneho formulára na Ministerstvo hospodárstva SR

- 18 Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin
Šuľak, Zdržal sa: Marek Michlovič, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
Rôzne a diskusia:
opraviť schody v OD Laborec, aktualizovať informačnú tabuľu,
- parkovisko Mierová – vyrovnať povrch,
- parkovisko Mierová – miesto „reservé“ – vysvetlenie pre koho sú uvedené miesta a ako ich
žiadať,
- hala separovaného zberu – riešiť koncepciu na stabilizáciu pracovných miest s adekvátnym
finančným ohodnotením.
Zápis zo zasadnutia obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte
primátora mesta.
Bytová komisia – informoval Ing. Cacara, prednosta MsÚ
P. Anna Vašátková žiada o pridelenie 1-izbového alebo 2-izbového nájomného bytu.
Žiadateľka má vyrovnané záväzky voči mestu. Komisia žiadosť opätovne preštudovala
a následne prejednala. Žiadateľka žiadosť doplnila a zdokladovala chýbajúce doklady.
V súčasnej dobe mesto nedisponuje voľnými nájomnými bytmi. Žiadosť bola zaradená do
poradovníka žiadateľov o nájomný byt.
Ing. Drutár – aké sú kritériá k prideleniu bytu?
Ing. Cacara, prednosta MsÚ - na ďalšom zasadnutí MsZ odpovie predseda, prípadne
referentka.
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

Ing. Bodnárová Beáta

U-3/A/3

31.12.2022

Semancová Angela

U-3/A/4

31.12.2022

Dančišin Erik

U-3/A/5

30.06.2021

Semancová Jana

U-3/A/7

31.12.2022

Benkoová Ľubica

U-3/B/3

30.06.2021

- 19 Kosť Peter

U-3/B/5

31.12.2022

Makara Milan

U-3/C/1

30.06.2021

Skoupilová Ingrid

U-3/C/3

30.06.2021

Turok-Meceňová Jana

U-3/C/4

30.06.2021

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
B) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27):
PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

NA OBDOBIE DO

Goroľ Karol a Goroľová Silvia

A-7

30.06.2021

Adam Emil

A-8

30.06.2021

Tokárová Veronika

B-1

30.06.2021

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila

B-2

30.06.2021

Ridajová Silvia

B-5

30.06.2021

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav

B-7

30.06.2021

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza

B-8

31.12.2021

Šmaťová Anna

B-9

30.06.2021

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav

B-10

30.06.2021

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír
Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
K bodu č. 21, 22: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne
P. Meňovčík – prečo v našom meste nepracujú pracovníci VPP, kto je za to zodpovedný ?
- na ul. Družstevná je parkovanie v katastrofálnom stave, najmä po snehovej kalamite,
vytvoriť nové parkovacie miesta.
P. Kusý – bolo vydané povolenie na výrub lipy pri vstupe do mestského parku pri oplotení ?

- 20 - počas najhoršej snehovej kalamity nebola vyčistená cesta smerom k základnej škole,
pričom cesty pri niektorých iných inštitúciách boli odpratané, taktiež komunikácie v časti
mesta IBV boli zamestnancami MsPS zmenené na jednosmerné komunikácie.
- veľká vďaka mestu za sprostredkovanie testovania na COVID-19, je to veľká pomoc pre
občanov nášho mesta.
PaedDr. Dzurillová – pravidelne každý rok sú preplnené kontajnery počas vianočných
sviatkov, vzniká katastrofálny neporiadok. Je potrebné prispôsobiť vývoz tak, aby sa nestalo,
že ostanú kontajnery nevynesené celý týždeň. V prípade sviatku, ktorý vychádza na piatok
(utorok), realizovať takýto vývoz v inom termíne. Ide o vývozy hlavne počas vianočných, ale
aj ďalších iných sviatkov (predĺžených víkendov), do budúcna prispôsobiť harmonogram
vývozov smeti.
P. Meňovčík – je potrebné aj patrične ohodnotiť zamestnancov MsPS, ktorí pracujú nad
rámec.
Ing. Drutár – na futbalovom štadióne nad tribúny umiestniť sieťky proti vtákom tak, aby
nešpinili na tribúnu.
- v budove futbalového štadióna dokončiť obklady a omietky na stenách.
MUDr. Maškulík – občania žijúci v časti Krivošťany vyjadrujú názor, že Správa povodia
Laborca manipuluje s výškou hladiny na hati v rozpore s jej manipulačným poriadkom.
Majitelia k rieke priľahlých pozemkov sa rozhodli v dňoch od 17.2.2021 do 24.2.2021
monitorovať stav výšky hladiny rieky a robia si aj fotodokumentáciu. Občania sú často
zaplavovaní a preto žiadajú mesto, aby vstúpilo do jednania s SVP, š. p., aby sa dodržiaval
manipulačný poriadok hate.
Primátor - P. Bočková, referent ŽP sa k tejto záležitosti na budúcom zasadnutí MsZ vyjadrí a
podá stanovisko.
MUDr. Maškulík – vodiči traktorov, teda zamestnanci MsPS by mali počas snehovej
kalamity operatívne odhrabávať sneh, využiť čas, ak na uliciach nie sú zaparkované autá.
P. Šandor – na ul. Vihorlatská 621 je nedostatok parkovacích miest, autá sú zaparkované až
v križovatke, bolo by možné zrealizovať pri vodárni zboku aspoň 5 parkovacích miest.

- 21 -

Uznesenie a

záver č. 256/2021

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 15,10 hod. ukončil.

Ing. Dušan Cacara
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

PaedDr. Jana Dzurillová

Martin Šuľak

