Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Strážskom
konaného dňa 06. mája 2021

Prítomní:

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

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

Overovatelia:

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

Zapisovateľka:

Jana Balická
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák,
ktorý privítal poslancov, Ing. Zuzanu Mezencev Jančíkovú, regionálnu manažérku firmy JRK
Slovensko, s. r. o. pre Košický kraj a ostatných prítomných.
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Návrh riešení zberu a nakladania s odpadmi v meste Strážske
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
7. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie
8. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2020
9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2021
10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení
k 31.12.2020
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2021
12. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom
na II. polrok 2021
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly kapitálových výdavkov EK 716- prípravná
a projektová dokumentácia
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybraných pokladničných operácií na MsÚ
15. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií v ZŠ a MsPS
16. Informácie zo zasadnutí komisií
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia-Rôzne
19. Záver
Hlasovanie za schválenie programu:
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav
Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin
Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
K bodu č. 4: Návrh riešení zberu a nakladania s odpadmi v meste Strážske
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Na základe prijatej úlohy vypracovať vecný
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MsPS zadal objednávku renomovanej firme JRK Slovensko s. r. o., ktorá je zameraná na
odpadové hospodárstvo, vypracovať štúdiu k uvedenej úlohe.
Ing. Zuzana Mezencev Jančíková, regionálna manažérka pre Košický kraj vo svojom
obsiahlom vystúpení poskytla podrobné informácie, ktoré doplnila aj názornými ukážkami.
Poukázala na základné rámce, ktoré ovplyvňujú zber a nakladanie s odpadmi v meste Strážske.
Ide predovšetkým o ciele a legislatívu EÚ a SR. V meste Strážske je potrebné zvýšiť mieru
triedenia a znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu. Pred otázkou, ako nastaviť
systém zberu, stoja mnohé samosprávy. Napriek tomu, že všetky sa opierajú o ten istý
legislatívny rámec, každá samospráva potrebuje pristupovať k riešeniu otázok odpadového
hospodárstva inak. Dôležité je pre občanov zatraktívniť zberné dvory tak, aby mali záujem
donášať odpad na tieto miesta na to určené. To povedie k zvýšenej miere triedenia. Zároveň
odporučila čo najskôr zaviesť systém elektronickej evidencie odpadov. Mesto tak získa prehľad
o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti, každého zberného miesta. Systém odstráni
anonymitu a pomôže motivovať občanov. Zníži sa produkciu odpadu, zlepší triedenie a
optimalizujú náklady na odpady. Počiatočné náklady sa rýchlo vracajú späť, najmä poklesom
množstva zmesového komunálneho odpadu. Jedná sa o moderný spôsob riadenia odpadového
hospodárstva. Miera triedenia odpadov v Strážskom má mierne klesajúcu tendenciu. Naopak,
stúpa množstvo objemného odpadu, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo odpadu, ktoré končí
na skládke. Ďalej odporučila postupne vybudovať uzamykateľné stojiská so vstupom len
povoleným osobám. Vstup na stojisko cez jednoduchý ČIP. Neskôr je možné inštaláciou
špeciálnych zariadení na nádoby identifikovať odpad pôvodcu a tak zaviesť množstevný zber
odpadov v celom meste.
Boli vypracované dva varianty: 1. variant - ponechanie viackomorových kontajnerov,
kontajnery vynoviť a 2. variant - nahradiť viackomorové kontajnery 1100 l nádobami, ktoré
umiestniť na uzamykateľné stojiská.
Na jednotlivé otázky a pripomienky poslancov odpovedala Ing. Mezencev Jančíková.
PaedDr. Dzurillová – na základe tohto materiálu, ktorý bol vo všeobecnosti perfektne
vypracovaný a ktorý nám tu bol na kvalitnej úrovni odprezentovaný, presúvam úlohu na
ďalšie zasadnutie MsZ. Neboli predložené konkrétne opatrenia na zvýšenie separácie odpadu
v našom meste, úloha p. Knapa nebola splnená.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – boli vypracované 2 varianty riešení na zber a nakladanie
s odpadmi v meste, obidva boli aj vyčíslené. Je na poslancoch, ktorý variant vyberú.
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zabezpečiť a to aj iniciatívou nás všetkých. Dúfame, že bude vyhlásená výzva, aby sme
získali finančné prostriedky. Dočasne môžeme realizovať 1. variant, pripravovať sa na
2. variant, uvažovať aj o zavedení elektronického systému evidencie odpadov.
Systém zavedenia zberu kuchynského odpadu si vyžaduje dostatočnú a vhodnú komunikačnú
kampaň.

PaedDr. Dzurillová – je potrebné to spropagovať, dať príspevok do novín Naše mesto, na web
stránku mesta, doručiť informačný leták každému občanovi do schránky.
Ing. Cacara, prednosta MsÚ – do 30.06.2021 musí mesto zber kuchynského odpadu zabezpečiť
materiálne aj technicky, t. j. do každého bytu zabezpečiť nádoby, vrecká k nádobám aj s
návodom na použitie. Taktiež musí mesto zabezpečiť firmu, ktorá tento odpad spracuje, čo
predstavuje pre mesto ďalšie náklady.
Vypracovanie vecného časového a finančného plánu konkrétnych opatrení na zvýšenie
separácie v meste Strážske MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení
Informoval primátor:
Úloha z Uznesenia č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020:
-Vypracovať vecný časový a finančný plán konkrétnych opatrení na zvýšenie separácie
v meste Strážske s termínom 30.04.2021 bola splnená, bola samostatným bodom č. 4 programu
dnešného zasadnutia MsZ.
Úlohy z Uznesenia č. 256/2021 zo dňa 18.02.2021:
- 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
– úloha splnená, zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky.
Mgr. Voľanská, zapisovateľka obchodno-podnikateľskej komisie - komisia odporúča uvedený
zámer schváliť.
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 438/1, výmera 15 m², druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, pre okres Michalovce,
obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske pre Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22
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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, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
- 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 zdravotníckeho
pracovníka: B11036802
– úloha splnená, zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky.
Mgr. Voľanská, zapisovateľka obchodno-podnikateľskej komisie – komisia odporúča uvedený
zámer schváliť.
MsZ schvaľuje:
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 € 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, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie.
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Pripomienky:
P. Meňovčík – prečo v našom meste nepracujú pracovníci VPP, kto je za to zodpovedný ?
Primátor - pracovníci na aktivačných činnostiach nie sú zamestnancami mesta, ale sú vedení
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, ktorý riadi aktivačnú činnosť. V čase
pandémie boli pracovníci riadení pokynmi a príkazmi úradu práce, aktivačná činnosť
prebiehala na dobrovoľnej báze.
- na ul. Družstevná je parkovanie v katastrofálnom stave, najmä po snehovej kalamite, vytvoriť
nové parkovacie miesta.
Primátor – problémom sa už dlhodobo zaoberáme, sú rôzne názory na riešenie,
najjednoduchšie a najmenej finančne náročné by bolo zrealizovať jednosmernú premávku
s tým, že je nevyhnutné, aby sa touto záležitosťou zaoberali príslušné komisie, ktoré pripravia
podklady, stanoviská k realizácii, samozrejme aj v spolupráci s dopravným inšpektorátom. Sú
aj iné varianty, ktoré sú oveľa viac finančne náročné, napr. odkúpenie časti záhradiek, ktorej
realizácia by trvala dlhšie obdobie, aj niekoľko rokov.
P. Kusý – bolo vydané povolenie na výrub lipy pri vstupe do mestského parku pri oplotení ?
Primátor – nejednalo sa o lipu, ale o iné dva stromy, na ktoré bolo vydané povolenie. Avšak
pri zrezávaní zistili, že sa tam nachádzajú aj ďalšie dva stromy (sofory japonské), ktoré
ohrozovali zdravie a bezpečnosť občanov, preto boli zrezané. Bolo to oznámené na Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý to ešte v tejto dobe rieši.
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.
PaedDr. Dzurillová konštatovala, že

počas sviatkov Veľkej noci bol odpad vyvezený,

kontajnery neboli preplnené, je potrebné aj naďalej takto prispôsobovať harmonogram vývozu.
Ing. Drutár – na futbalovom štadióne nad tribúny umiestniť sieťky proti vtákom tak, aby
nešpinili na tribúnu.
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Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – s technikou, ktorú má k dispozícii MsPS nie je možné
umiestniť sieťky proti vtákom. Je potrebné najskôr vypracovať rozpočet a dokončiť to, čo
nebolo dokončené v čase, keď sa odovzdávala tribúna, konkrétne podhľad tribúny
futbalového štadióna. Dlažba a popraskané steny v budove futbalového štadióna sa opravujú.
Primátor neodporučil umiestniť sieťky proti vtákom, aspoň nie počas sezóny, pretože by
nevytvárali dobrý celkový estetický pohľad a dojem na tribúnu.
Ing. Drutár – odporúčam vypracovať cenovú ponuku, ktorú navrhoval riaditeľ MsPS.
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.
Primátor – ohľadom tejto záležitosti sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zúčastnili občania
z časti Krivošťany, Ing. Cacara. prednosta MsÚ a p. Bočková, referentka životného prostredia.
Občania požadovali, aby mesto oslovilo SVP, š. p. a žiadalo stanovisko ohľadom uvedenej
záležitosti, čo už mesto pred stretnutím občanov SVP žiadalo. Do dnešného dňa nebola mestu
doručená žiadna odpoveď, pravdepodobne z dôvodu trvania pandémie koronavírusu.
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.
Primátor - v navrhovanej časti sa nachádza uzáver vodovodu, vysokonapäťový kábel, preto nie
je vhodné to tam realizovať. Navrhujeme, aby sa v tejto časti stojisko s nádobami na zmesový
komunálny odpad presunulo na uvedenú plochu pri vodárni a tým by sa uvoľnilo miesto na
vybudovanie parkovacích miest vedľa bytového domu. Samozrejme po konzultácii so
zamestnancami MsPS, aby nenastal problém s vývozom odpadu.
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 7: Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej
evidencie
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že materiál na
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok sa predkladá na základe uznesenia Okresného súdu
v Michalovciach, Okresného súdu vo Vranove nad Topľou a živnostenského registra. Na
základe rozhodnutí o vysporiadaní dedičstva po nebohých sa pohľadávky u jednotlivých
dlžníkov stali nevymožiteľné.
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odporúča návrh schváliť.
MsZ prerokovalo:
V zmysle časti VI. § 64 ods. 9 Vnútorného predpisu č. 5/2005 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 551,24 € podľa prílohy.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
MsZ schvaľuje:
Odpísanie nevymožiteľných daňových pohľadávok z účtovnej evidencie v celkovej výške
551,24 € podľa prílohy.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
K bodu č. 8: Záverečný účet mesta Strážske za rok 2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – k predloženému návrhu neboli zo strany členov
komisie vznesené žiadne pripomienky a komisia odporúča Záverečný účet mesta Strážske za
rok 2020 schváliť.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu mesta
Strážske za rok 2020 – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.
Ing. Marko, hlavný kontrolór – aj napriek mojim pripomienkam k niektorým kapitolám v
zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom uzatvoriť prerokovanie Návrhu
záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2020 výrokom schvaľuje celoročné hospodárenie bez
výhrad.
MsZ zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu
Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2001.
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Mesta Strážske za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje celkový prehľad
rozpočtového hospodárenia, vrátane hodnotenia programového rozpočtu, bilanciu aktív a
pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako aj údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Primátor navrhol, aby sa o jednotlivých bodoch ohľadom záverečného účtu hlasovalo naraz:
Hlasovanie za návrh: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana
Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef
Meňovčík, Marek Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
MsZ schvaľuje:
Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2020 bez výhrad.
Prebytok rozpočtu mesta vo výške 386 957,88 €.
Usporiadanie prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2020 takto:
-

vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 192 300,91 €

Rozdelenie prebytku hospodárenia po usporiadaní za rok 2020 vo výške 194 656,97 € takto:
-

do rezervného fondu sa pridelí 194 656,94 €

Odvod zostatku finančných operácií vo výške 340 316,42 € do rezervného fondu.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
MsZ ukladá:
Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 185 080,59 €
v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období.
T: 31.12.2021

Z: vedúca ekonomického oddelenia

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

- 10 K bodu č. 9: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2021
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh schváliť.
MsZ schvaľuje:
V súlade s ods. 2 písmenom a ), b ) § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Strážske
rozpočtovým opatrením č.1/2021:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 1 755 369 €
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 7 208 298,00 €.
Príjmy vo výške:

7 208 298,00 €

Výdavky vo výške:

7 208 298,00 €

Príjmy:
Bežný rozpočet

3 899 916,00 €

Kapitálový rozpočet

2 232 582,00 €

Finančné operácie

1 075 800,00 €

Rozpočet mesta

7 208 298,00 €

Výdavky:
Bežný rozpočet

3 988 401,00 €

Kapitálový rozpočet

3 153 739,00 €

Finančné operácie
Rozpočet mesta

66 158,00 €
7 208 298,00 €

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
K bodu č. 10: Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných
zariadení k 31.12.2020
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
Mgr. Voľanská, zapisovateľka obchodno-podnikateľskej komisie a referent pre správu majetku
a podnikanie – komisia uvedenú správu odporúča zobrať na vedomie.

- 11 Správu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2020
zobralo MsZ na vedomie.
K bodu č. 11: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
II. polrok 2021
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
PaedDr. Dzurillová navrhla doplniť do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra kontrolu
výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne a jeho súlad s platnými normami a VZN mesta.
MsZ schvaľuje:
Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 2. polrok 2021
(august) o kontrolu výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne a jeho súlad s platnými
normami a VZN mesta.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor, Martin Šuľak
Hlasovanie za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
2. polrok 2021 s doplnením.
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav
Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,
Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor, Martin Šuľak
PaedDr. Dzurillová navrhla, aby sa schválila úloha predložiť dokumentáciu ohľadom výstavby
parkoviska pri futbalovom štadióne.
MsZ ukladá:
Predložiť dokumentáciu ohľadom výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne.
T: 25.06.2021

Z: MsÚ

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

- 12 MsZ poveruje:
Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2021 – 31.12.2021
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Vladimír Šandor
K bodu č. 12: Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí
MsZ v Strážskom na II. polrok 2021
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.
P. Michlovič na požiadavku poslanca p. Knapa navrhol zmenu termínov zasadnutí MsZ.
Predbežne sa dohodlo na týchto termínoch zasadnutí MsZ: 02.07.2021, 22.09.2021
a 08.12.2021.
Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na
II. polrok 2021 MsZ zobralo na vedomie.
K bodu č. 13: Správa hlavného kontrolóra z kontroly kapitálových výdavkov EK 716prípravná a projektová dokumentácia
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie boli prijaté opatrenia.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly kapitálových výdavkov
EK 716-prípravná a projektová dokumentácia..
K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybraných pokladničných operácií
na MsÚ
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie budú prijaté odporúčania hlavného
kontrolóra bezodkladne aktualizovať Vnútorný predpis č. 6/2005 Zásady na obeh účtovných
dokladov, na vykonávanie dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami
a na ich preskúmanie v podmienkach Mesta Strážske.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vybraných pokladničných
operácií na MsÚ.

- 13 K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií
v ZŠ a MsPS
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností
a petícií v ZŠ a MsPS
K bodu č. 16: Informácie zo zasadnutí komisií
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý
-Žiadosť o prenájom pozemku na ulici Staničná, p. č. 921/1-2 z dôvodu umiestnenia
kontajnerového modulu rýchle občerstvenia – žiadateľ Bianka Mundírová, Astrová 4, 071 01
Michalovce.
Komisia odporúča zabezpečiť žiadateľke vyjadrenie SSC a Dopravného inšpektorátu
Michalove k predmetu umiestnenia modulu rýchle občerstvenia.
-Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Strážske, pozemku p. č. 41/1, LV č. 1765, k. ú.
Strážske za účelom zriadenia samoobslužnej umývacej linky- žiadateľ SITU s.r.o., Strojárska
4114, 069 01 Snina.
Komisia neodporúča, nakoľko prebieha obstarávanie Zmien a doplnkov č.5.
Komisia odporúča zapracovať v prípade schválenia MsZ danú zmenu do Zmien a doplnkov
č.6 na náklady žiadateľa.
Primátor – podľa zákona nemôžu naraz prebiehať dve zmeny územného plánu, nedá sa zmeniť
zóna, najprv sa musí ukončiť jedna zmena.
Ing. Drutár – nie sú žiadne podklady, nevieme ako to bude vyzerať, nepoznáme rozmery.
Navrhujem doplniť podklady, aby sme sa vedeli rozhodnúť a na budúcom zasadnutí MsZ sa
k tomu vrátiť.
Ing. Marko, hlavný kontrolór – nie je možné prenajať pozemok na niečo, čo ešte nie je
v územnom pláne. Zákon o majetku obci hovorí o tom, akými spôsobmi môžeme pozemok
predať, resp. prenajímať, sú tri spôsoby a to obchodná-verejná súťaž, priamy predaj, dražba a
potom prípad hodný osobitného zreteľa. Ešte sa nezačalo obstarávanie zmien a doplnkov č. 6.
Ak sa začne, môže tam byť tá navrhovaná zmena, môže sa prihlásiť, ale to neznamená, že ho

- 14 to oprávňuje na to, aby si robil nárok na prenájom, vzhľadom k tomu, že sa môžu prihlásiť aj
ďalší záujemcovia.
Žiadosť SITU s. r. o., Strojárska 4114, 069 01 Snina o zmenu územného plánu MsZ zobralo na
vedomie.
-Čiastočná úprava mestských komunikácií na ul. 1.mája, Sama Chalúpku, časť IBV, časť
Krivošťany (odbočka), základná škola. Požiadavka na vymenovanie komisie na posúdenie
opráv miestnych komunikácií a chodníkov v meste Strážske. Komisia výstavby a ÚP odporúča
zriadiť pracovnú komisiu za účasti poslancov, ktorá po obhliadke mesta posúdi komunikácie
a chodníky a určí poradie následných opráv. Do komisie sa prihlásili títo poslanci: Ing. Ondrej
Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Marek Michlovič a Jozef Meňovčík.
Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak
O bodoch programu zasadnutia komisie ŽP už bolo na dnešnom zasadnutí MsZ rokované.
Zápis z komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Meňovčík
P. Meňovčík informoval, že komisia nezasadala.
Pohoršene reagoval na to, že bol obvinený občanom mesta z ul. Okružnej a bol vypovedať na
štátnej polícii ohľadom premiestnenia veľkokapacitného kontajnera na iné miesto, ako bol
kontajner predtým umiestnený. Požadoval vysvetlenie, či má právo občan mesta ho takto
obviniť vzhľadom k tomu, že sú to mestské kontajnery, stojiská sú na mestských pozemkoch,
ktoré určuje mesto.
P. Šuľak – stojiská na veľkokapacitné kontajnery boli odsúhlasené komisiou životného
prostredia ešte v roku 2004.
Primátor - informáciu berieme na vedomie a bude to riešiť mesto a MsPS.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –
informoval MUDr. Maškulík
Komisia zasadala dnes, každý poslanec MsZ si splnil svoju povinnosť a odovzdal v termíne
majetkové priznanie, ktoré sa odovzdáva na základe ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 15 Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová
PaedDr. Dzurillová informovala, že redakčná rada zasadnutie nemala, stále sa hľadá
zodpovedný redaktor. Dnes po náhodnom stretnutí potencionálna záujemkyňa odmietla miesto
redaktorky, je ohrozené vydanie ďalšieho čísla novín Naše mesto. O miesto nie je záujem ani
zo strany základnej školy.
Primátor – spoločnými silami sa budeme pokúšať hľadať ďalej, kto by vedel o niekom, kto by
mal záujem, môže podať informáciu.
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár
Žiadosť Ing. Jána Čurlíka o poskytnutie sponzorského príspevku na vydanie publikácie pod
názvom „Pol storočie života s Chemkom“. Mesto v súčasnosti neposkytuje príspevky pre
fyzické osoby, preto komisia odporúča hľadať iné cesty ako pomôcť s vydaním publikácie.
MsZ neschvaľuje:
Žiadosť Ing. Jána Čurlíka o sponzorský príspevok na vydanie publikácie pod názvom
„Pol storočie života s Chemkom“.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,
Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Žiadosť Pravoslávnej cirkevnej obce Strážske o poskytnutie dotácie na opravu havarijného
stavu strechy vo výške 2 000 €. Na základe posúdenia žiadosti a nevyhnutnosti opravy
strechy v celkovej výške 9 112,01 € komisia odporúča vyhovieť požiadavke a schváliť
dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 2 000 €.
MsZ schvaľuje:
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Strážskom vo výške 2 000 € na opravu havarijného
stavu strechy
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,
Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor

- 16 Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťami

športových a spoločenských organizácií

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2021. Na základe predložených požiadaviek
a momentálnej finančnej situácie mesta komisia odporúča pripraviť komisii kultúry školstva
a mládeže návrh na uvoľnenie dotácií pre spoločenské organizácie do výšky 50 % zo
schváleného rozpočtu pre rok 2021 na základe predložených žiadostí.
Komisia odporúča prijať uznesenie nasledovne:
MsZ schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov v položke EK 642 „Občianskemu združeniu, nadácií a
.....(dotácia pre športové kluby) vo výške 50 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov na
rok 2021.
Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš
Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Zdržal sa: Marek Michlovič,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
MsZ ukladá:
Športovej komisii vypracovať návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre športové
oddiely v položke EK 642 v zmysle Uznesenia bodu C/8.
T: 15.06.2021

Z: v texte

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková,
PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič,
Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Zápis zo zasadnutia finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Obchodno-podnikateľská – informovala Mgr. Voľanská
Bianka Mundírová, Astrová 4 Michalovce žiada o prenájom pozemku na ulici Staničnej
p. č. 821/1-2 – umiestnenie kontajnerového modulu rýchleho občerstvenia. Ide 77 m².
- s touto žiadosťou súvisí aj žiadosť Sabo Gas, s .r. o. o vyňatie časti pozemku p. č. 821/1-2
o výmere 77 m² z dôvodu jeho nevyužívania.
K predmetným žiadostiam sa na komisii vyjadrilo aj referent výstavby a ÚP p. J. Miškovičová.
Nakoľko by sa staval kontajnerový modul v križovatke, je v prvom rade nutné vyjadrenie
dopravného inšpektorátu (zásah do výhľadu križovatky, parkovanie), ktoré si musí vyžiadať

- 17 p. Mundírová pred schválením prenájmu. Musí byť však zrejme, aký to bude modul /rozmery/
a zakreslený na pláne na predmetnom pozemku.
- k pozemku by bol prístup len cez komunikáciu vo vlastníctve SPF (p. Sabo platí aj prenájom
– prístup k uvedeným pozemkom SPF).
- následne je potrebné vyjadrenie plynárov (ochranné pásmo), vydrenie správcu vodovodov
a kanalizácie, vyjadrenie majiteľov elektrických rozvodov.
Komisia odporúča žiadateľke predložiť uvedené vyjadrenia. Žiadosť Sabo Gas s. r. o. sa bude
riešiť až po kladných vyjadreniach k prevádzke p. Mundírovej.
Derma ls – budova U2 /pedikúra/ predložila žiadosť o súhlas o úpravu prenajatých nebytových
priestorov – súhlas dáva oddelenie výstavby – nájomníčka oznámila rozsah úprav v nebytovom
priestore. Komisia uvedenú žiadosť berie na vedomie.
Na zasadnutí komisie p. Knap navrhol riešiť koncepciu na stabilizáciu pracovných miest s
adekvátnym finančným ohodnotením na hale separovaného zberu.
P. Meňovčík – riešiť nielen pracovníkov haly separovaného zberu, ale všetkých zamestnancov
MsPS, ktorí sú nespokojní s výškou mzdy už niekoľko rokov.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS poukázal na to, že zamestnanci haly separovaného zberu nie sú
platení z príspevku z rozpočtu mesta, ale platí ich firma OZV ENVI-PAK.
Medzi poslancami, Ing. Fedorkom, riaditeľom MsPS a Ing. Lecákovou, vedúcou
ekonomického oddelenia prebehla diskusia.
PaedDr. Dzurillová navrhla predložiť analýzu organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske
s uvedením pracovných pozícií a finančného ohodnotenia.
MsZ ukladá:
Predložiť analýzu organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske s uvedením pracovných pozícií
a finančného ohodnotenia.
T: 31.05.2021

Z: riaditeľ MsPS

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Mgr. Voľanská informovala, že prebehla verejno-obchodná súťaž na odpredaj garáží na
ul. Obchodnej 253. Žiadateľka, ktorá vyhrala súťaž na obidva garáže, odstúpila od podpísania
zmluvy. Garáže neboli odpredané, je potrebné vyhlásiť novú súťaž.
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Bytová komisia – informovala Mgr. Voľanská
Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu do 30.09.2021 u nájomcov,
ktorí nemajú splnené záväzky voči mestu. Do 31.12.2022 u nájomcu Benkoová Ľubica,
nakoľko má splnené záväzky voči mestu.
Komisia navrhuje vysťahovanie p. Skoupilovej Ingrid z nájomného bytu U-3/C/3 na
ul. Obchodnej z dôvodu opakovaného neplatenia nájomného a úhrad za služby spojené
s užívaním bytu. Komisia súčasne navrhuje ponúknuť p. Skoupilovej náhradné bývanie
v nízkoštandardnom nájomnom byte na ul. Laboreckej. V marci

p. Skoupilová napísala

žiadosť o splácanie nedoplatku formou splátkového kalendára.
MUDr. Jurečková, PhD. – v akej výške je splátkový kalendár ?
Ing. Cacara, prednosta MsÚ - na budúce zasadnutie MsZ predložíme odpoveď.
MsZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu:
A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440):

PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

OPAKOVANÝ NÁJOM
NA OBDOBIE DO

Dančišin Erik

U-3/A/5

30.09.2021

Benkoová Ľubica

U-3/B/3

31.12.2022

Makara Milan

U-3/C/1

30.09.2021

Skoupilová Ingrid

U-3/C/3

30.09.2021

Turok-Meceňová Jana

U-3/C/4

30.09.2021

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana
Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: do 30.09.2021, nakoľko
u nájomcov nie sú splnené záväzky voči Mestu.

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

PRIEZVISKO A MENO

ČÍSLO BYTU

OPAKOVANÝ NÁJOM
NA OBDOBIE DO

Goroľ Karol a Goroľová Silvia

A-7

30.09.2021

Adam Emil

A-8

30.09.2021

Tokárová Veronika

B-1

30.09.2021

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila

B-2

30.09.2021

Ridajová Silvia

B-5

30.09.2021

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav

B-7

30.09.2021

Šmaťová Anna

B-9

30.09.2021

B-10

30.09.2021

Tokárová

Magdaléna

a Tokár

Ladislav

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana
Jurečková, PhD., Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek
Michlovič, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva, športová komisia a komisia kultúry, školstva
a mládeže zasadnutie nemala.
K bodu č. 17, 18: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne
MUDr. Jurečková, PhD. – končí sa výroba v Chemku alebo sú to len nejaké prechodné
problémy, aké budú dôsledky pre mesto.
- Ako to vyzerá s kruhovým objazdom ?
Informuje primátor:
Písomný materiál „Prehľad projektov“ mali poslanci k dispozícii doma.
Prehľad projektov mesta Strážske, MsZ zobralo na vedomie.
- Gréckokatolícka eparchia Košice oznamuje mestskému zastupiteľstvu skutočnosť, že ikona
presvätej Bohorodičky z Klokočova bola povýšená na Patrónku regiónu.
Informáciu Gréckokatolíckej eparchie Košice MsZ zobralo na vedomie.

- 20 -Žiadosť o podporu OZ Diaľnica na Zemplín formou vstúpenia do ich občianskeho združenia.
Hlavnou prioritou je „dotiahnutie“ diaľnice na územie Zemplína, až po hranicu s UA. Členmi
OZ sú už viacerí primátori i samotné mestá Dolného a Horného Zemplína a v súčasnosti má už
viac než 90 tisíc členov.
MsZ zobralo na vedomie Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho
združenia Diaľnica na Zemplín a Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín..
MsZ schvaľuje:
Vstup Mesta Strážske do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín so sídlom Š. Kukuru
154/14, Michalovce, Slovenská republika.
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD.,
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Martin Šuľak,
Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
P. Meňovčík navrhol doplniť pracovné miesto bývalého zástupcu riaditeľa MsPS p. Martina
Šuľaka, ktorý bude dlho nenahraditeľný. Na jeho miesto navrhol p. Miroslava Kusého, pomôže
to MsPS, je potrebné sa tým zaoberať.
Primátor – je to v kompetencii riaditeľa MsPS, nie je to v kompetencii mesta a mestského
zastupiteľstva.
- Na ul. Gaštanová, pred rodinnými domami p. Uchaľovej a p. Terebessyho na asfaltovej ceste
stojí veľa vody a voda tečie do dvora.
Ing. Drutár – aktualizovať VZN č.1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
s prihliadnutím na rast životných nákladov, navýšenie týchto dávok a určenie pásiem.
MsZ ukladá:
Aktualizovať VZN č. 1/2008.
T: 15.06.2021

Z: MsÚ

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Ľuboš Marek,
MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Martin Šuľak, Zdržal sa: Jozef Meňovčík,
Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor
- Na ul. Okružná 492 sú diery, je potrebné ich doplátať, dokončiť.
Primátor – linka v Zbudzi nebeží, lebo sa rekonštruuje, ale od 18.05.2021 sa bude pokračovať.
-Preveriť, či je hasičský útvar v Chemku ešte funkčný, či je schopný výjazdov, keďže podstatná
časť zamestnancov ukončilo pracovný pomer.

- 21 -Zorganizovať dobrovoľné čistenie mesta pod záštitou mesta so zapojením občanov, ktorí
vyčistia mesto od odpadov, ktorí sme si tu sami nahádzali.
- Uvažovať, čo so stavebným úradom, pravdepodobne sa bude meniť zákon a zruší sa, ešte to
dnes nevieme povedať, zaoberať sa tým, aby mohol úrad dobre fungovať.
– Nelegálna skládka odpadu z Vranova nad Topľou smerom do Strážskeho pred železničným
priecestím na pravej strane je nahádzaný odpad.
PaedDr. Dzurillová - na budove Školiaceho strediska je zatečená špinavá fasáda.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - bola podaná reklamácia s tým, že v najbližšej dobe budú
odstránené zistené nedostatky na náklady firmy, ktorá realizovala rekonštrukciu budovy.
- Na Dome smútku je dlhodobo zatečená fasáda na zadnej stene, za budovou Domu smútku sú
nahádzané staré veci, nevhodne umiestnené na cintoríne, nepatrí to tam.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval o príčinách opakujúceho zatekania, o spôsoboch
odstránenia nedostatkov, v zime bola podaná reklamácia, nedostatky boli odstránené, ale znovu
sa opakujú, MsPS uvedené nedostatky do budúceho týždňa odstráni.
Staré veci, ktoré patria bývalému správcovi cintorína budú do konca mája odstránené.
-Sochu v lesíku pred bývalým barom Kocka nevidno, je to tam divoké, zarastené upraviť to
tam.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – nie je vhodné upraviť lesík tak, aby bolo sochu vidno, navrhujem
premiestniť sochu.
-Stĺp osvetlenia pred základnou školou, ktorý spadol ešte počas zimy bol odprataný - je
potrebné obnoviť osvetlenie.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – osvetlenie bude obnovené do 31.08.2021.
PaedDr. Dzurillová požadovala informácie ohľadom otvorenia letnej sezóny na kúpalisku.
Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - nevyhnutné úkony budú realizované. V prípade, ak sa uvoľnia
opatrenia, bazén bude pripravený a 15.06.2021 bude možné otvoriť kúpalisko.
PaedDr. Dzurillová vyjadrila nespokojnosť s prácou plavčíkov počas minulej letnej sezóny.
Neupozorňovali na nedodržiavanie predpisov pri vstupe do bazéna, ľudia sa kúpali oblečení.
Je potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku, aby mohli plavčíci alebo správca
kúpaliska zasiahnuť v prípade nevhodného správania rekreantov. Taktiež poukázala na ich
nevhodné správanie. Bolo zverejnené video ako plavčíci hádzali mačku do bazéna.
Mgr. Marek – zamestnať zdatnejších plavčíkov, ktorí sa neboja zakročiť a upozorňovať na
nedodržiavanie predpisov podľa prevádzkového poriadku.
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Uznesenie a

záver č. 257/2021

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
o 16,10 hod. ukončil.

Ing. Dušan Cacara
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Mgr. Ľuboš Marek

MUDr. Marián Maškulík

