
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 01. júla 2021 

 
 
 

Prítomní:   Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

   
Návrhová komisia: Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor 

Hlasovanie: 

   Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

   
  

Overovatelia:  Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Marián Maškulík 

Hlasovanie: 

   Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef 

Meňovčík 

   
      

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, JUDr. G. Doriča, právnika mesta 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 31.12.2020  
7.   Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2021 MsPS mesta Strážske  
8.   Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2021   
9.   Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových  
      sociálnych dávok mestom Strážske  
10. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2022 - 2024 
11. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania inventarizácie k 31.12.2020 na MsÚ 
12. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – EK 229005 za  
      znečisťovanie ovzdušia 
13. Informácie zo zasadnutí komisií  
14. Interpelácie poslancov 
15. Diskusia-Rôzne 
 -    Požiadavka o súčinnosť mesta Strážske pri riešení problému s rozvodmi pitnej studenej  
      vody 
16. Záver 
 
Hlasovanie za schválenie programu:  

Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 
 
Informoval primátor:  

Úlohy z Uznesenia č. 257/2021 zo dňa 06.05.2021: 

 

-Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 185 080,59 € 
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v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období s termínom do 31.12.2021  

- termín trvá. 

 

-Športovej komisii vypracovať návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre športové 

oddiely v položke EK 642 v zmysle Uznesenia bodu C/8. 

P. Michlovič, predseda športovej komisie informoval, že komisia vypracovala návrh rozdelenia 

finančných prostriedkov pre športové oddiely. Po zasadnutí komisie ho oslovil predseda 

športového kolkárskeho klubu s požiadavkou o navýšenie navrhovanej dotácie pre ich klub. 

Dôvodom je to, že klub sa chce v septembri prihlásiť do súťaže 1. ligy a navrhovaná suma 

komisie vo výške 150 eur je nepostačujúca. Vzhľadom k tomu, že máme novú kolkáreň, je 

možné, že súťaž 1. ligy sa bude hrať aj v Strážskom. P. Michlovič navrhol navýšiť dotáciu pre 

športový kolkársky klub o 1 000 eur a futbalovému klubu znížiť dotáciu o 1 000 eur.  

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - finančná komisia  sa oboznámila  s návrhom dotácií 

pre športové kluby na rok 2021 v celkovej výške 10 000 €. Na základe  predložených 

požiadaviek a navrhnutého rozpisu je potrebné stanovisko športovej komisie k návrhu  a hlavne 

podľa akého kľúča  boli navrhnuté dotácie pre jednotlivé kluby. Finančná komisia  odporúča  

MsZ  predložený návrh schváliť. 

P. Michlovič, predseda športovej komisie – žiadny kľúč neexistuje, nie sú žiadne pravidlá, už 

niekoľko rokov sa rozdeľuje tá istá suma, ktorá je pre všetky športové kluby nepostačujúca. 

Požiadavka športových klubov na rok 2021 bola 49 800 eur a v zmysle schváleného rozpočtu 

mesta na rok 2021 sa rozdelí 10 000 eur.  Do budúcna navrhujem navýšiť v rozpočte mesta 

položku pre šport. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu  p. Michloviča o pridelenie dotácie pre Športový kolkársky 

klub vo výške 1 150 eur a pre Športový klub Strážske – futbalový oddiel 5 000 €: 

 

Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre športové kluby na rok 2021 
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Volejbalový klub            750 € 

Klub Slovenských turistov          600 € 

Oddiel kulturistiky a silového trojboja         500 € 

Športový klub Strážske – futbalový oddiel         5 000 € 

Mestský bežecký oddiel           875 € 

Tanečný aerobik           600 € 

Tenisový klub           100 € 

Športový kolkársky klub             1 150 € 

MMA-Crossfit           425 € 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

- Predložiť dokumentáciu ohľadom výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne – úloha 

splnená, písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

PaedDr. Dzurillová – prečo bolo toľko tajností a nejasností ohľadom tejto dokumentácie, ktorá 

existuje a je v súlade s platnou legislatívou. Na poslednej porade poslancov vznikla debata 

o tom, že mesto nemá informácie o tom, že sa to ide realizovať a nevie, z akých peňazí sa to 

bude realizovať. Až teraz vieme, že to bolo na náklady športového klubu – futbalového oddielu. 

 

Primátor – presný dátum realizácie betónovania sme nevedeli. Poslanci MsZ ešte v roku 2020 

dostali k materiálom aj zápis z komisie výstavby a ÚP zo dňa 05.03.2020, kde je uvedené, že 

komisia bola informovaná ohľadom realizácie parkoviska pred futbalovým štadiónom, ktoré 

realizuje Športový klub Strážske – futbalový oddiel na vlastné náklady. Takže poslanci 

informáciu mali a zobrali ju na vedomie.  

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – neviem, prečo padla otázka, že nie je vedomosť o tom, že by 

poslanci MsZ schvaľovali parkovisko pri futbalovom štadióne a z akých zdrojov futbalu je 

financované. Veď poslanci MsZ boli informovaní o tom, že sa to bude robiť na základe zápisu 

z komisie výstavby a ÚP z roku 2020, tam to je napísané, takže poslanci o tom vedeli. 

P. Šuľak - vedel som o tom, že sa tam pripravuje plocha,  udivuje ma to, že sa o tom dnes  

bavíme, keď je to jasné. 
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P. Kusý – dnes  je to jasné, že bolo financované zo zdrojov futbalového klubu. 

MUDr. Maškulík –  najprv bolo hovorené jedno a následne o 2 týždne bolo hovorené iné, že 

mesto nevedelo o ničom a teraz sa dozvedáme, že všetko bolo schválené a je v súlade, teda sa  

nič neporušilo. 

P. Michlovič – úloha bola splnená, neviem, čo tu teraz riešime, načo sa o tom teraz tu bavíme, 

keď je všetko jasné. Ing. Rohaľ, bývalý predseda klubu to riešil z vlastných zdrojov 

futbalového klubu.  

PaedDr. Dzurillová - treba si priznať, že na porade poslancov boli zavadzajúce informácie. 

P. Michlovič – len pre teba boli zavadzajúce, pre ostatných poslancov neboli zavádzajúce. 

 

Dokumentáciu ohľadom výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne MsZ zobralo na vedomie. 

 

- Predložiť analýzu organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske s uvedením pracovných 

pozícií a finančného ohodnotenia – úloha splnená, písomný materiál mali poslanci 

k dispozícii doma. 

PaedDr. Dzurillová – je v predloženej štruktúre MsPS zaradený aj zamestnanec, ktorý sa 

stará o areál cintorína ? Na cintoríne je jedna veľká katastrofa, burina na chodníku smerom 

ku kaplnke, na chodníkoch seno a kamienky ešte zo zimy, chodník je v dezolátnom stave.  

 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – v organizačnej štruktúre MsPS je miesto správcu cintorína, 

ktorý zodpovedá za celý areál cintorína. Na jeho pokyn sa o areál cintorína starajú pracovníci 

VPP, ktorí začali pracovať až od 01.06.2021. Vzhľadom k tomu, že od septembra 2020 trvala 

pandémia koronavírusu, doháňame to, čo sme počas pandémie zameškali. 

PaedDr. Dzurillová – kto kontroluje ich prácu a ako si pri kontrole plní svoju úlohu ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – kontroluje ich p. Geľatko, majster technických služieb, ktorý 

zastupuje nielen riaditeľa MsPS, ale aj vedúceho technických služieb. Je preto nevyhnutné 

prijať zamestnanca na pozíciu vedúceho technických služieb. 

PaedDr. Dzurillová - hanbila som sa ako to tam vyzerá, keď som sa zúčastnila na pohrebe. 

P. Šuľak – sú to účelové slová, trvám na tom, že práce na cintoríne prebiehajú tak ako majú. 

PaedDr. Dzurillová – nie sú to účelové slová, ale to sú vaše maskovacie slová. 

 

Analýzu organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske s uvedením pracovných pozícií 

a finančného ohodnotenia MsZ zobralo na vedomie. 
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Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS navrhol schváliť rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta 

Strážske o 2 zamestnancov celoročne pre stredisko Bufet-kolkáreň, teda na 35 zamestnancov 

v organizačnej štruktúre. 

 

MsZ schvaľuje: 

Rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske o 2 zamestnancov celoročne pre 

stredisko Bufet-kolkáreň, teda na 35 zamestnancov v organizačnej štruktúre. 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

P. Kusý – na pracovnej porade poslancov bolo povedané, že MsPS potrebuje prijať troch 

zamestnancov, ale k tomu potrebuje schváliť zmenu rozpočtu MsPS na dofinancovanie na 

mzdy týchto zamestnancov. 

Ing. Drutár – navrhujem z tých troch zamestnancov zamestnať aj nejakého murára, stavbára, 

či nejakú kombinovanú funkciu. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - aj terajších zamestnancov MsPS využívame na kumulované 

funkcie a aj do budúcnosti budeme o tom uvažovať. 

Ing. Drutár - sú nejaké príplatky za škodlivé prostredie v hale separovaného zberu ? 

P. Kováčová, ekonómka MsPS – podľa predpisu, ktorý schvaľuje regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, škodlivé prostredie zamestnancov v hale separovaného zberu nebolo 

zadefinované do 3 a 4 stupňa kategórie. Ak by sme boli začlenení v druhom stupni, mali by 

zamestnanci nárok na príplatky. 

MUDr. Maškulík – prostredie tam určite nie je zdravé, prídem si to pozrieť a preverím to. 

 

P. Kováčová, ekonómka MsPS  požadovala schváliť finančné prostriedky na tri pracovné 

miesta, keďže v predloženom návrhu na zmenu rozpočtu MsPS nie sú zapracované. Podrobne 

informovala o dôvodoch navýšenia príspevku pre MsPS. 

P. Kusý –  navrhujem schváliť dofinancovanie MsPS na mzdy od 01.08.2021 do 31.12.2021 

vo výške 22 174 eur, tak ako sme sa dohodli na pracovnej porade poslancov. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór – najprv je potrebné vypracovať analýzu čerpania rozpočtu 

MsPS k 30.06.2021, z ktorej bude jasné, koľko finančných prostriedkov chýba,  som proti 

tomu, aby sa dnes prijalo uznesenie o navýšení príspevku pre MsPS. 
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Ing. Cacara, prednosta MsÚ – na pracovnej porade poslancov sa sme dohodli, že k rozpočtu 

MsPS sa vytvorí pracovná skupina a od budúceho týždňa začneme na tom pracovať. 

Taktiež navrhujem pripraviť nový návrh organizačnej štruktúry MsPS, resp. aktualizovať ju. 

Medzi poslancami, vedením mesta a MsPS prebehla obsiahla diskusia. 

 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – nevidím dôvod, prečo rozvádzame debatu, dnes ideme trošku 

z cesty, na pracovnej porade sme sa dohodli, že sa rozanalyzuje komplet rozpočet MsPS a až 

potom zaujmeme stanovisko, ako sa navýši príspevok pre MsPS. 

 

Hlasovanie za návrh p. Kusého dofinancovať MsPS na mzdy od 01.08.2021 do 31.12.2021 vo 

výške 22 174 €: 

Za: Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Proti: PaedDr. Jana Dzurillová, Zdržal sa: Ing. Ondrej Drutár, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Hlasovaním poslancov nebol tento návrh schválený. 

  

MsZ ukladá: 

Aktualizovať organizačnú štruktúru MsPS mesta Strážske. 

T: 15.07.2021    Z: riaditeľ MsPS 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať analýzu čerpania celkového rozpočtu MsPS k 30.06.2021.  

T: 15.08.2021    Z: riaditeľ MsPS 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Úloha - Aktualizovať VZN č. 1/2008 – je samostatným bodom dnešného zasadnutia MsZ. 

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  
 
Informuje primátor: 
 
Pripomienky MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

 – končí sa výroba v Chemku alebo sú to len nejaké  prechodné problémy, aké budú dôsledky 

pre mesto. 

Po rokovaní s riaditeľom Chemka sme odoslali žiadosť o zachovanie výroby v Chemku na 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR  a Ministerstvo 

financií SR.  Najodbornejšou odpoveďou zo všetkých odpovedí bola doručená od Ing. Sulíka, 

ministra hospodárstva, ktorý bol v areáli Chemka a ktorý doručil žiadosť mesta aj ministrovi 

životného prostredia p. Budajovi. Závery ešte nie sú oficiálne, prebiehajú jednania ohľadom 

predaja Chemka, ale veríme, že to dopadne tak, že areál Chemka bude naďalej fungovať. 

 

- Ako to vyzerá s kruhovým objazdom ? 

V rámci výjazdov sa na mestskom úrade zastavil Ing. Kmeť, štátny tajomník Ministerstva  

dopravy a výstavby SR aj so svojimi zamestnancami a poslancami NR michalovského okresu. 

Okrem iného sme sa najmä zaoberali výstavbou kruhového objazdu v našom meste. Ing. Kmeť 

nám sľúbil, že kruhový objazd bude realizovaný. V tejto dobe prebieha súťaž na dodávateľa 

stavby.  

Pripomienka p. Meňovčíka: 

- Na ul. Gaštanová, pred rodinnými domami p. Uchaľovej a p. Terebessyho na asfaltovej ceste 

stojí veľa vody a voda tečie do dvora. 

Teraz to nie je možné skontrolovať, keďže nie je obdobie dažďov. Nebude to ľahký problém, 

pretože kanalizačná vpusť je veľmi ďaleko, ale skontrolujeme to. 

 

Pripomienky Ing. Drutára: 

- Na ul. Okružná 492 sú diery, je potrebné ich doplátať, dokončiť. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – bolo to už dokončené. 

 

-Preveriť, či je hasičský útvar v Chemku ešte funkčný, či je schopný výjazdov, keďže podstatná 

časť zamestnancov ukončilo pracovný pomer. 

Zmluva je platná, boli už dvakrát na výjazde v meste Strážske,  hasičský zbor je ešte funkčný. 

 

-Zorganizovať dobrovoľné čistenie mesta pod záštitou mesta so zapojením občanov, ktorí 
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vyčistia mesto od odpadov, ktorí sme si tu sami nahádzali. 

Je to dobrá myšlienka, v budúcnosti to privítame. Riaditeľ MsPS predloží požiadavky 

a zorganizujeme to aj v spolupráci so športovými klubmi, ktoré majú v zmluve uvedenú pomoc 

mestu.  

- Uvažovať, čo so stavebným úradom, pravdepodobne sa bude meniť stavebný zákon a zruší 

sa stavebný úrad v meste Strážske. Ešte to dnes nevieme povedať, musíme sa tým zaoberať, 

aby mohol úrad dobre fungovať.  

Ak by podľa zákona musel byť stavebný úrad zrušený, mesto aj napriek tomu potrebuje 

referenta výstavby. V súčasnosti pre mesto pracuje len na dohodu Ing. Lukič, ale práce je veľmi 

veľa, takže je potrebné zamestnať ďalšieho pracovníka na stavebný úrad. Ak by niekto vedel 

niekoho odporučiť, nech predloží na MsÚ. 

– Nelegálna skládka odpadu z Vranova nad Topľou smerom do Strážskeho  pred železničným 

priecestím na pravej strane je nahádzaný odpad. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – skládka bola zlikvidovaná. 

 

Pripomienky PaedDr. Dzurillovej: 

-Stĺp osvetlenia pred základnou školou, ktorý spadol ešte počas zimy bol odprataný - je 

potrebné obnoviť osvetlenie.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – bola vystavená objednávka, osvetlenie bude obnovené najneskôr 

do 31.08.2021. 

- nespokojnosť s prácou plavčíkov počas minulej letnej sezóny.  Neupozorňovali na 

nedodržiavanie predpisov pri vstupe do bazéna, ľudia sa kúpali oblečení.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - upozornenia pre návštevníkov kúpaliska na dodržiavanie 

predpisov boli vyvesené hneď pri vstupe na mestské kúpalisko. 

 

Mgr. Marek – kedy sa bude realizovať oprava cesty k ZŠ ? 

Primátor - súťaž na dodávateľa sa včera skončila, pripravuje sa zmluva a do konca júla sa začne 

oprava cesty k ZŠ realizovať. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 
K bodu č.6: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2020  
 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
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MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske 

k 31.12.2020.  

 

Z tejto informácie vyplýva úloha pre riaditeľa MsPS: 

MsZ ukladá: 

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia MsPS za účtovné obdobie 2020 vo výške 26 662,62 € 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T: 31.12.2021    Z: riaditeľ MsPS 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 7: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2021 MsPS mesta Strážske   
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

MsZ zobralo na vedomie : 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 pre MsPS mesta Strážske: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 77 226,10 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

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

 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške: 725 209,10 € 

Príjmy v €: 

Bežný rozpočet   709 983,00  

Kapitálový rozpočet spolu   15 226,10 

Rozpočet spolu  725 209,10 

 

Výdavky v €: 

Bežný rozpočet   709 983,00 

Kapitálový rozpočet    15 226,10 

Rozpočet spolu  725 209,10 
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K bodu č. 8: Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením  
č. 2/2021   
 
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.2/2021: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 247 558  € 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 7 455 856,00 €. 

Príjmy vo výške:  7 455 856,00 € 

Výdavky vo výške:  7 455 856,00 € 

           Príjmy:  

Bežný rozpočet    4 084 331,00 € 

Kapitálový rozpočet   2 247 462,00 € 

Finančné operácie   1 124 063,00 € 

Rozpočet mesta    7 455 856,00 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet   4 235 959,00 € 

Kapitálový rozpočet   3 153 739,00 € 

Finančné operácie       66 158,00 € 

Rozpočet mesta    7 455 856,00 € 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 9: Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní 
jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v zákonnej lehote 

neboli doručené žiadne pripomienky. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - k predloženému Návrhu dodatku č. 4  VZN Mesta 

Strážske č.1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mesta Strážske neboli 
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pripomienky. Predložený návrh odporúča MsZ schváliť. 

 

P. Kováčová, členka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva - komisia si Návrh Dodatku  

č. 4 k VZN č. 1/2008  o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske 

preštudovala a odporúča ho na schválenie. 

 

MsZ sa uznáša  

Na Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom 

Strážske.  

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Ing. Drutár navrhol vypracovať úplné znenie VZN č. 1/2008  o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok mestom Strážske. 

 

MsZ ukladá: 

Vypracovať úplné znenie VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske 

T: 31.08.2021    Z: MsÚ 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 10: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2022 - 2024 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

MsZ zobralo na vedomie Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky  

2022 – 2024. 

 
K bodu č. 11: Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania inventarizácie 
k 31.12.2020 na MsÚ  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie boli prijaté opatrenia. 
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MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania inventarizácie 

k 31.12.2020 na MsÚ. 

 
K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – EK 229005 
za znečisťovanie ovzdušia 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 

Správu hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov - EK 229005 za znečisťovanie 

ovzdušia MsZ zobralo na vedomie.  

 
K bodu č. 13: Informácie zo zasadnutí komisií  
 
Vyraďovacia komisia – p. Šandor informoval o vyradenom majetku MsPS. 
 
Redakčná rada – PaedDr. Dzurillová informovala, že zasadnutie redakčnej rady k novému 

číslu novín Naše mesto sa uskutoční na budúci týždeň. 

 
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Mgr. Voľanská  
 
GTIS charging Sk s. r. o. - žiadosť o predbežný súhlas na vybudovanie prístupných nabíjacích 

staníc, na prenájom parkovacích miest, na zriadenie vecného bremena pre prípojky a pre 

umiestnenie nabíjacích staníc v troch lokalitách (ul. Komenského, spojnica ul. Družstevná – 

ul. Mierová, parkovisko MsÚ).  

Stanovisko komisie: vybudovanie nabíjacích staníc je v súčasnej dobe rozvoja elektromobility 

vítanou službou aj napriek tomu, že v meste Strážske sa s elektromobilmi zatiaľ veľmi 

nestretávame. Komisia odporúča pre vybudovanie nabíjacích staníc 2 lokality ul. Komenského 

a ul. Družstevná-Mierová (pri Milk agro). V každej lokalite 1 nabíjacia stanica s dvoma 

parkovacími miestami. Parkovisko pri MsÚ z dôvodu jeho vyťaženosti a konania jarmoku 

neodporúčame. S navrhovanou cenou za prenájom nesúhlasíme a odporúčame cenu 10 Eur za 

m²/rok v zmysle predpisu o minimálnych cenách za prenájom. Firma žiada ako prvý krok 

predbežný súhlas na vybudovanie nabíjacích staníc, ktorý je potrebný z dôvodu podania 

žiadosti o vyjadrenie k možnostiam pripojenia na distribučnú sústavu. Komisia odporúča 

udeliť predbežný súhlas, po ňom však bude nasledovať schvaľovací proces v zmysle zákona 

o majetku obcí. Odporúčame prípad hodný osobitného zreteľa (potrebné sú 2 rokovania MsZ) 
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s odôvodnením, že v meste Strážske sú nabíjacie stanice zatiaľ nedostupnou službou. 

 
P. Kusý, predseda komisie výstavby a ÚP – komisia v daných lokalitách umiestnenie 

nabíjacích staníc neodporúča. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia zobrala na vedomie žiadosť GTIS charging 

SK s. r. o Trenčín o predbežný súhlas vybudovanie nabíjacích staníc  a prenájom parkovacích 

miest. Je potrebné prehodnotiť výber lokalít na umiestnenie, nakoľko sa nachádzajú prevažne 

v blízkosti detských ihrísk. Komisia odporúča  prerokovať túto požiadavku na zasadnutí MsZ.  

 

Primátor – v tejto dobe nevidíme nutnosť, aby sme sa niekde ponáhľali, podobných ponúk ešte 

príde dosť. V budúcnosti to možno bude potrebné, ale v našom meste ešte nikto elektromobil 

nemá. Mesto súhlasí so stanoviskami komisií, ktoré neodporúčajú umiestnenie nabíjacích 

staníc.  

 
Hlasovanie za schválenie návrhu obchodno-podnikateľskej komisie predbežného súhlasu na 

vybudovanie prístupných nabíjacích staníc v zmysle žiadosti GTIS charging SK s. r. o. 

ZA: 0  

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

Hlasovaním poslancov nebol predbežný súhlas schválený. 
 

MsZ zobralo na vedomie Žiadosť GTIS charging SK s. r. o. o predbežný súhlas na vybudovanie 

prístupných nabíjacích staníc, na prenájom parkovacích miest, na zriadenie vecného bremena 

pre prípojky a pre umiestnenie nabíjacích staníc. 

 

MsZ neudeľuje: 

Predbežný súhlas na vybudovanie prístupných nabíjacích staníc v zmysle žiadosti GTIS 

charging SK s. r. o. 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
Zásielkovňa (materská spoločnosť Packeta Group) – umiestnenie samoobslužných výdajných 

miest boxov – prostredníctvom ZMOS sme boli oslovení s ponukou služby podávania a 

doručovania zásielok iným spôsobom ako na poštu alebo domov. Výhodou je možnosť podať 

a vybrať si zásielku 24/7, podať a vybrať ho cez mobilnú aplikáciu, zaplatiť dobierku cez 
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mobilnú aplikáciu. Možné sú tri veľkosti schránok, využívajú slnečnú energiu. Vo vzorovej 

zmluve určili nájom 1 Eur. Technické špecifikácie v prílohe zápisnice.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča v meste zaviesť takúto modernú podávaciu 

a doručovaciu službu. Diskusia prebehla k umiestneniu Z-Boxu. Námestie – pred OD Laborec 

zpredu alebo z boku neprichádza v úvahu z dôvodu rekonštrukcie. Možné je umiestnenie do 

betónu alebo do zeme. Možnosť výberu počtu dvojstĺpcov a spôsobu napájania (elektrická sieť, 

modulárne riešenie, batéria). Komisia odporúča uvedené prehodnotiť na budúcej komisii.  

 
Žiadosť o zmenu územného plánu – zmena územného plánu nespadá do kompetencie 

obchodno-podnikateľskej komisie, následne však bude nasledovať žiadosť o prenájom 

pozemku pre účel samoobslužnej autoumývarne. 

Komisia (ak by tu bola žiadosť) by odporučila prenájom neschváliť z dôvodu nevhodnej 

lokality – blízkosť DSS pre deti (hlučnosť) a futbalového štadióna. 

Keďže sme ešte len pri kroku č. 1 zmena územného plánu, následný prenájom by sa riadil  

zákonom o majetku obcí (verejná obchodná súťaž, priamy prenájom, prípad hodný osobitného 

zreteľa) – možnosť rovnako pre všetkých záujemcov zúčastniť sa súťaže, priameho predaja 

atď.  

Verejná obchodná súťaž na odpredaj garáží v objekte Chemik – komisia odporúča zopakovať 

VOS. Z dôvodu nákladov na súťaž (inzercia) a možnej neúspešnosti súťaže komisia odporúča 

zosúladiť termín vyhlásenia súťaže s vydaním novín Naše mesto. Komisia odporúča schváliť 

pôvodné podmienky VOS. 

 

MsZ schvaľuje: 

Podmienky opakovanej 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, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
MsZ ukladá: 

Vyhlásiť opakovanú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

kúpu nehnuteľnosti: garáž č. 3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II. 

T: 31.10.2021    Z: MsÚ 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Komisia sa ďalej zaoberala možnosťami využitia skladu v kotolni, ktorý sme prevzali od firmy 

KOOR Východ s. r. o. (strecha je v havarijnom stave).  

Možnosti: 

- predaj - bez nákladov, podľa toho na čo by to budúci majiteľ chcel využívať, je potrebné si 

uvedomiť že uvedené miesto nie je vhodné pre nákladné autá a zvýšenú dopravu 

- prenájom /iba ak by sme ho dali do prenájmu schopného stavu/,  

- vybudovanie garáží a následný odpredaj /vstupné náklady pre mesto/ 

- zbúranie a vybudovanie parkoviska a tak odľahčenie parkovania na ulici Družstevnej 

Komisia sa pôjde pozrieť na tvár miesta.  

 

Vzhľadom k tomu, že MDDr. Lucia Slobodníková – zubná ambulancia z osobných dôvodov 

odstúpila od zmluvy, je potrebné zrušiť bod Uznesenia č. 257/2021.  

 
MsZ ruší  

Bod C/13 Uznesenia č. 257/2021 zo dňa 06.05.2021 (pozn. schválenie prenájmu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa p. MDDr. Luciu Slobodníkovú – zubná ambulancia).  

 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
- registrovať ľudí športujúcich na športoviskách – zaviesť evidenciu. 

- rozkopané elektrorozvody od benzínky smerom na Riedky vrch – je nutné dať do poriadku. 

- riešiť prístup občanov na Belovarku (vyvolať jednanie). 

- v súvislosti s poistnou udalosťou miniihrisko prehodnotiť dopoistenie majetku mesta, aj 

majetku v správe MsPS, MŠ, ZŠ. 

 
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Finančná komisia – informoval Ing. Drutár 
 

Finančná komisia zobrala na vedomie doplnenie žiadosti  UNIBAU SK s. r. o Štefánikova  

Humenné  o vydanie súhlasu k rozšíreniu miestnej komunikácie pri mestskej telocvični na 

parcele č. 534/18 a 534/1 ul. Obchodná  Strážske.  

Ostatné body programu zasadnutia MsZ už boli prejednané. 

Zápis zo zasadnutia finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý 
 

Vyhodnotenie obhliadky miestnych komunikácií a chodníkov v meste- určenie priorít opráv  

(podľa priloženého zoznamu) - komisia bola oboznámená so stavom miestnych komunikácií a 

chodníkov  v meste Strážske a odporúča postupnosť rekonštrukcií podľa priloženého zoznamu 

ulíc. 

Podnet – oprava miestnych komunikácií na ul. 1.mája - komisia odporúča pri opravách výtlkov 

zabezpečiť odbornú prácu a po dokončení vyčistiť komunikáciu.  

 
Doplnenie podkladov k žiadosti  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 samoobslužnú autoumývarku v danej lokalite 

neodporúča.  

Predseda komisie upozornil na požiar na multifunkčnom ihrisku pri kúpalisku- navrhujeme dať 

spracovať cenovú ponuku na opravu.  

Na základe predchádzajúceho bodu upozorňujú členovia komisie na bezpečnosť v meste  

-   navrhujeme zaviesť stálu službu MsPS a rozšíriť kamerový systém v celom meste. 

UNIBAU SK s. r. o.- žiadosť o vydanie súhlasu k rozšíreniu miestnej komunikácií na pozemku 

registra KNC p. č. 534/18 a 534/1 na ul. Obchodná k. ú. Strážske  (po realizácii miestna účelová 

komunikácia na základe zmluvy prejde do vlastníctva mesta Strážske za 1 eur)  

– komisia súhlasí. 

Zápis zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
 

V diskusii odznelo: 

-sedenie na trhovisku je potrebné riešiť označením, že je to trhové miesto a prijať také 

opatrenia, aby sa tam nemohli zhromažďovať a aby bolo možné zasiahnuť zo strany MsP; 

zapojiť do problému štátnu políciu čo najskôr. Nebolo by dobré pripustiť, aby si títo občania 

mohli robiť čo chcú. 

Členovia komisie po diskusii vyslovujú nespokojnosť so stavom parku a nedostatočným 

spôsobom jeho údržby. 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie v časti ukladá:  

-Komplexne riešiť údržbu a úpravy parku (vrátane chodníkov, košov na odpad, amfiteátra, 

lavičiek) aj s patričným technickým a personálnym zabezpečením. 

-Pripraviť projekt revitalizácie parku (výrub nebezpečných drevín, nová výsadba stromov, 

kríkov a kvetov, úprava chodníkov, koše na odpad, lavičky, amfiteáter) aby sa dosiahlo jeho 

oživenie. 

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

 
Bytová komisia – informoval primátor  
 
Komisia vzala na vedomie informácie o stave nedoplatkov nájomných bytov – nižší štandard 

(ul. Laborecká 280/29 a 281/27) a nájomných bytov - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440). 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek 
 
Komisia kultúry, školstva a mládeže  sa zhodla na nasledujúcom návrhu rozdelenia dotácií pre 

spoločenské organizácie na rok 2021.  

 
MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2021 

Slovenský červený kríž         300 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    300 € 

Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany               700 € 

Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske       350 € 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

Komisia súhlasila s návrhom predsedu komisie Mgr. Marekom s pripravovanou akciou 

„Medzinárodný deň detí 2021“ . Po konzultácií  s primátorom mesta bola na akciu MDD 2021 

vyčlenená suma  vo výške  576 €  na nákup zmrzliny v hodnote 1 € (dva kopčeky zmrzliny 

podľa vlastného výberu  pre každé dieťa). Celkové náklady  predstavujú: Základná škola  

482 € a Materská škola 94 €.  

Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže  je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Zápis zo športovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
Zápis z komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora 
mesta. 
Komisia ochrany verejného poriadku zasadnutie nemala.  
 
K bodu č. 14, 15: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
Požiadavka o súčinnosť mesta Strážske pri riešení problému s rozvodmi pitnej studenej vody 

– písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

PaedDr. Dzurillová požiadala poslancov o udelenie slova prítomných zástupcov vlastníkov 

bytových domov na ul. Komenského 668, 669, ul. Mierová 629, 630 a ul. Osloboditeľov 627. 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš 

Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
P. Z. Mihoč, člen predstavenstva OSBD, zástupca bytového domu ul. Komenského 668 vo 

svojom vystúpení poukázal na dlhodobý problém s rozvodmi pitnej studenej vody. Na základe 

vlastných denných aj nočných meraní v súčinnosti s vodárňami boli namerané veľmi vysoké 

hodnoty koeficientov vody, nielen za posledný rok, ale trvá to už dlhodobo, takže niekde voda 

uniká. Je nevyhnutné riešiť tento problém výmenou rozvodov, čo nie je v ich kompetencii, 

keďže si myslia, že nie sú vlastníkmi rozvodov. Preto požiadali mesto o súčinnosť.  
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P. Ľ. Mráz, zástupca bytového domu ul. Mierová 630 - správca nášho bytového domu oslovil 

mesto ohľadom vlastníctva rozvodov a odpoveďou mesta bolo, že vlastníkmi rozvodov od 

hlavného rozvodu (od parkoviska),  kde máme hlavný uzáver a meracie hodiny sme my. Tento 

rozvod nemáme v liste vlastníctva, ani v zmluvách o kúpe bytu. Rozvody v rámci bytového 

domu nie sú prípojky od miesta odberu, čiže ak by sme boli vlastníkmi od meracieho bodu, 

museli by sme byť aj vlastníkmi ATS stanice, ktorá je medzi odberovým miestom a bytovým 

domom. Preto požadujeme vysvetlenie, ako sa mesto dopracovalo k tomu, že my sme 

vlastníkmi rozvodov. 

Primátor – mesto v čase socializmu nevlastnilo žiadny byt, ani štátny, ani družstevný. Počas 

privatizácie dochádza k tomu, že mesto delimitačným protokolom dostáva od Chemka byty 

a prenajíma si správcu bytov. Neskôr poslanci mestského zastupiteľstva schvaľujú odpredaj 

všetkých bytov v meste, takže  mesto v súčasnosti nevlastní ani jeden byt. 

Zákon presne definuje prípojku. V zmluve o prevode vlastníctva je presne definovaný predmet 

zmluvy – „spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 

ktorými sú vodovodné, teplovodné kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové  prípojky a to aj 

v prípade, ak  sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomu domu“.   

Mesto chce byť súčinné, nápomocné pri riešení problémov, ale zo zákona mesto nemôže  

vkladať finančné prostriedky do súkromného majetku, my sme tu pre veci verejné, vy máte 

problém súkromného vlastníctva, sú to technické problémy, je potrebné ich riešiť. 

 

P. A. Balog, zástupca bytového domu ul. Komenského 668 poukázal na to, že v ich zmluve nie 

je  uvedená žiadna ťarcha, že sú vlastníkmi potrubí, ktoré vedú po mestskom pozemku, sú 

vlastníkmi len toho, čo sa nachádza v bytovom dome. Hľadajú vlastníka a správcu potrubia, či 

sa pri odovzdávaní bytov nestala chyba, či mesto na niečo nezabudlo. 

Primátor – mesto všetky byty predalo, nikdy nemalo a nemá nič s družstevnými bytmi, 

zodpovedný by mal byť správca bytov. Je potrebné osloviť VVS, a. s., ako dodávateľa vody 

a jednať, s ním riešiť problém. 

 

P. Ľ. Mráz - mesto niečo zanedbalo pri odovzdávaní bytov vodárňam a prečo sa neodovzdala 

aj ATS stanica.  

Primátor – mesto tieto byty vlastnilo len jeden až dva roky a hneď ich predalo. Nikto nemôže 

tvrdiť, že mesto niečo zanedbalo, mesto o ničom nerozhodovalo, zanedbali to bytové družstvá, 

keďže oni boli vlastníkmi. Bytové družstvo muselo požiadať vodárne o pripojenie, nie mesto. 

Je to vzťah dodávateľa a majiteľa. Správcom bytov sa v tom čase stal Domspráv, s. r. o., ktorý 
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bol aj  dodávateľom tepla, neskôr prebehla súťaž a vyhral KOOR Východ, s. r. o., ktorý si 

pravdepodobne neprevzal tie isté povinnosti od Domsprávu s. r. o.  

ATS stanica sa neodovzdala, pretože slúži aj na iné účely. 

Na ďalšie otázky a pripomienky zástupcov vlastníkov bytových domov v obsiahlej diskusii 
odpovedal primátor a prednosta MsÚ. 
 
P. Z. Mihoč – vzhľadom k tomu, že uvažujeme o vypracovaní nového projektu na vybudovanie 

pripojenia, bolo by mesto súčinné, keďže je to na mestských pozemkoch, umožnilo by urobiť 

výkopy na pozemkoch mesta ? 

Primátor – mesto vie byť súčinné, v zmysle zákona to vieme riešiť tak, aby ste neplatili daň za 

užívanie verejného priestranstva.  

JUDr. Dorič, právnik mesta odporučil, aby vlastníci bytových domov najskôr požiadali 

vodárne o nové miesta napojenia od bodu napojenia, jednali s vodárňami, na vypracovanie 

projektu našli projektanta. Mesto môže umožniť práce bez vyrubenia poplatkov. 

Zástupcovia vlastníkov bytových domov poďakovali vedeniu mesta a poslancom MsZ za 
pozornosť a čas pri riešení ich problému. 
 
Ing. Drutár – pri východe od Tesca na hlavnú cestu po ľavej strane má Tesco reklamu, ktorá 

bráni vo výhľade. 

-riešiť žiadosť rodiny Dilikovej, Obchodná 440 ohľadom pravidelného plesnenia bytu.  

 
PaedDr. Dzurillovej bol doručený príspevok od p. Juraja Andrejka, bývalého zamestnanca 

MsÚ, pracovníka kultúry. Vo svojom príspevku sa kriticky vyjadruje k Domu smútku, 

poukazuje na trápne situácie pri pietnych aktoch a opisuje veľa nedostatkov, ktoré trvajú už 

niekoľko rokov a o ktorých vedia všetci kompetentní. Naše mesto si robí zlú reklamu 

a strápňuje sa. Vzhľadom k tomu, že má snahu o zlepšenie a skultúrnenie života občanov a aby 

sme sa my všetci už nemuseli hanbiť za triviálne chyby a nedostatky v Dome smútku, navrhuje 

niekoľko opatrení. Výhovorky typu, že na to nemáme peniaze vôbec neobstoja a sú 

neopodstatnené a bezpredmetné. Jedná sa o tieto návrhy: upraviť rečnícky pult, zakúpiť 

funkčnú zvukovú aparatúru, inštalovať reproduktory pre vonkajšie ozvučenie cintorína, 

bezdrôtový mikrofón pri hrobe, mobilný baldachýn pre kňaza, jednotné oblečenie pre 

pracovníkov a dôstojné správanie počas obradu, zodpovedný pracovník by si mal dohodnúť 

v predstihu scenár s pozostalými a kňazom. Bol by nerád, ak by jeho snaha bola nesprávne 

chápaná, ale skutočne mu záleží na našom meste. 

Primátor – na budúcom zasadnutí MsZ sa k tomu vyjadrí riaditeľ MsPS. 
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Mgr. Marek – náhodou som sa dozvedel, že už máme novú zamestnankyňu kultúry a knižnice. 

Uvítal by som zo strany mesta lepšiu, rýchlejšiu komunikáciu, vzhľadom k tomu, že som 

predsedom komisie kultúry, školstva a mládeže. 

 

P. Michlovič navrhol prehodnotiť financovanie za nahrávanie zasadnutí MsZ, vzhľadom 

k tomu, že po vyhodnotení je veľmi nízky počet pozretí. Finančné prostriedky za každú 

videonahrávku zasadnutia MsZ vo výške 600 eur je možné využiť efektívnejšie. 

PaedDr. Dzurillová – v rozpočte mesta už sú schválené finančné prostriedky na tento rok,  

neriešiť to pre túto chvíľu, 600 eur nie je pre mesto likvidačné. Nie každý občan sa môže 

zúčastniť na zasadnutí MsZ, keďže sa koná o 13.00 hod a väčšina občanov je v práci, taktiež 

sa nebolo možné zúčastňovať na zasadnutiach MsZ počas pandémie koronavírusu. 

Mgr. Marek – stačil by len zvukový záznam, video zrušiť. 

Ing. Drutár – som za videonahrávanie.  

 

P. Kusý mal požiadavku na predsedu finančnej komisie, aby v predstihu oznamoval termín 

zasadnutí finančnej komisie. 

 
U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 5 8 / 2 0 2 1 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 15,58 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara      Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Ing. Ondrej Drutár   MUDr. Marián Maškulík   


