
MESTO STRÁŽSKE PONÚKA 
NA ODPREDAJ GARÁŽE 

	 Mesto	Strážske,	Mestský	úrad	Stráž-
ske,	 Námestie	 A.	 Dubčeka	 300,	 072	 22	
Strážske	

vyhlasuje 
obchodnú	verejnú	súťaž	podľa	§	281	až	
288	Obchodného	 zákonníka	 o	 najvhod-
nejší	návrh	na	uzavretie	zmluvy	na	kúpu	
nehnuteľností	–	garáž	č.	3	a	garáž	č.	6	v	
objekte	Chemik	II.	nachádzajúcich	sa	na	
ulici	Obchodnej	v	Strážskom	na	parc.	č.	
523/3,	zapísaných	na	LV	č.	1691.
	 Podmienky	obchodnej	verejnej	súťa-
že	 sú	 zverejnené	 na	 internetovej	 strán-
ke	mesta	Strážske	www.strazske.sk,	na	
úradnej	 tabuli	 mesta	 Strážske,	 resp.	 si	
ich	uchádzač	môže	 vyzdvihnúť	osobne	
v	sídle	Mestského	úradu	Strážske.	Kon-
taktná	osoba	Mgr.	Zuzana	Voľanská,	tel.	
056/381	24	76.	

Oslavy 77. výročia SNP
	 Dňa	27.	augusta	2021	sme	si	na	Námestí	A.	Dubčeka	v	Strážskom	pripomenuli	77.	výročie	SNP.		
Organizátorom	osláv	bolo	Mesto	Strážske	a	ZO	SZPB	Strážske.	Na	oslavách	výročia	sa	zúčastnil	
primátor	mesta	Ing.	V.	Dunajčák,	predstavitelia	 jednotlivých	politických	strán,	členovia	Slovenské-
ho	 zväzu	 protifašistických	 bojovníkov,	
pracovníci	mestského	úradu	a	občania	
nášho	 mesta.	 Aj	 tento	 rok	 boli	 súčas-
ťou	osláv	vojaci	z	22.	mechanizované-
ho	 práporu	 Michalovce.	 Oficiálna	 časť	
osláv	sa	začala	o	14.	hodine	kladením	
vencov	 a	 kytíc	 k	 pamätníku.	 Zaznela	
štátna	 hymna	 Slovenskej	 republiky,	
báseň	 v	 podaní	 G.	 Grmolcovej	 zo	 Zr-
kadlenia,	k	prítomným	sa	prihovoril	pri-
mátor	mesta	a	predsedníčka	ZO	SZPB	
v	Strážskom	A.	Zabloudilová.	Program	
obohatil	Spevácky	zbor	Rozkvet	pod	ve-
dením	PhDr.	 S.	 Rudačkovej	 (na	 sním-
ke).																																	S.	Pavlišinová

 Berie	na	vedomie: l	Plnenie	úloh	z	uzne-
sení.	 l	 Riešenie	 pripomienok	 zo	 zasadnutí	
MsZ.	l	Čerpanie	rozpočtu	MsPS	mesta	Stráž-
ske	k	30.06.2021.	l	Plnenie	finančného	rozpoč-
tu	mesta	Strážske	k	30.06.2021.	l	Nakladanie	
s	komunálnymi	a	drobnými	stavebnými	odpadmi	
–	správa	za	I.	polrok	2021.	l	Aktualizovanú	or-
ganizačnú	 štruktúru	MsPS	mesta	Strážske.	l 
Správu	hlavného	 kontrolóra	 z	 kontroly	 plnenia	
uznesení	 zo	 zasadnutí	 mestského	 zastupiteľ-
stva	konaných	v	 roku	2020.	l	Správu	hlavné-
ho	kontrolóra	z	kontroly	aktuálnosti	vnútorných	
predpisov	 a	 smerníc	 na	 mestskom	 úrade.	 l 
Správu	hlavného	kontrolóra	z	kontroly	bežných	
výdavkov	na	špeciálne	služby.	l	Správu	hlav-
ného	 kontrolóra	 z	 kontroly	 procesu	 výstavby	
parkoviska	pri	FŠ	a	 jeho	súlad	s	platnými	nor-
mami	VZN	mesta.	l		Správu	hlavného	kontro-
lóra	o	kontrole	dohôd	o	prácach	vykonávaných	
mimo	pracovného	pomeru	na	mestskom	úrade.	
l	Informácie	zo	zasadnutí	komisií.
 Uznáša	 sa: l	 Na	 Dodatku	 č.	 2	 k	 VZN	 č.	
2/2019	o	určení	výšky	príspevkov	od	zákonných	
zástupcov	za	pobyt	detí	 v	materskej	 škole,	na	
čiastočnú	 úhradu	 nákladov	 na	 štúdium	 v	 zák-
ladnej	umeleckej	škole,	na	činnosti	centra	voľ-
ného	času,	školského	klubu	detí	a	na	čiastočnú	
úhradu	 nákladov	 a	 podmienok	 úhrady	 v	 škol-
ských	jedálňach.	
 Schvaľuje: l	V	súlade	s	ods.	2	písmenom	
a),	b)	§	14	Zákona	č.	583/2004	Z.	z.	o	rozpoč-
tových	 pravidlách	 územnej	 samosprávy	 a	 o	
zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	III.	zme-
nu	 rozpočtu	 mesta	 rozpočtovým	 opatrením	 č.	
3/2021.	
a)	 Povolené	prekročenie	výdavkov	pri	dosiah-
nutí	vyšších	príjmov	a	to	o	112	036,20	€	
b)	 Presun	 rozpočtových	 prostriedkov	 na	 pod-
položkách	rozpočtu	uvedených	v	prílohách	bez	
celkovej	zmeny	príjmov	a	výdavkov	upravených	
v	bode	a)
Rozpočet	po	navrhovanej	zmene	ako	vyrovna-
ný.
Príjmy	vo	výške:		 	 7	567	892,20	€
Výdavky	vo	výške	 	 7	567	892,20	€
Príjmy:
Bežný	rozpočet		 	 4	101	753,00	€
Kapitálový	rozpočet	 	 2	375	253,00	€
Finančné	operácie	 	 1	090	886,20	€
Rozpočet	mesta		 	 7	567	892,20	€
Výdavky:
Bežný	rozpočet	 	 4	292	204,20	€
Kapitálový	rozpočet	 	 3	209	530,00	€
Finančné	operácie	 	 					66	158,00	€
Rozpočet	mesta	 	 7	567	892,20	€.	
l	a)	Spôsob	vykonania	voľby	hlavného	kontro-
lóra	mesta	Strážske	tajným	hlasovaním	poslan-
cov	mestského	zastupiteľstva.	
b)	Kvalifikačné	a	ďalšie	predpoklady:	
u	minimálne	úplné	 stredné	 vzdelanie	u	 bezú-
honnosť	
c)	Náležitosti	písomnej	prihlášky:	
u	 identifikačné	 údaje	 –	meno	 a	 priezvisko,	 ti-
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tul,	 dátum	 narodenia,	 adresa	 bydliska,	 tele-
fonický	 respektíve	 e-mailový	 kontakt,	 pokiaľ	
uchádzač	vlastní,	u	súhlas	na	použitie	poskyt-
nutých	 osobných	 údajov	 na	 účel	 vykonania	
voľby	v	mestskom	zastupiteľstve	podľa	Zákona	
č.	18/2018	Z.	z.	o	ochrane	osobných	údajov	v	
znení	neskorších	predpisov,	u	úradne	overenú	
fotokópiu	 dokladu	 o	 najvyššom	 dosiahnutom	
vzdelaní,	 u	 životopis	 s	 uvedením	 doterajšej	
praxe	a	zastavanej	pracovnej	pozície,	u	údaje	
potrebné	na	vyžiadanie	výpisu	z	 registra	 tres-
tov:	Meno	a	priezvisko,	rodné	priezvisko,	dátum	
a	miesto	narodenia,	okres	narodenia,	štát	naro-
denia,	 rodné	číslo,	doklad	 totožnosti	 (číslo	ob-
čianskeho	preukazu	alebo	pasu),	pobyt:	Obec,	
ulica,	číslo,	PSČ,	pohlavie,	štátne	občianstvo.	
Údaje	matky	žiadateľa:	Meno,	priezvisko	a	rod-
né	 priezvisko.	 Údaje	 otca	 žiadateľa:	 Meno	 a	
priezvisko
u	kandidát,	ktorý	nespĺňa	kvalifikačné	predpo-
klady,	nie	je	bezúhonný	a	ktorého	prihláška	ne-
spĺňa	náležitosti	ustanovené	týmto	uznesením,	
nebude	uvedený	na	hlasovacom	lístku	kandidá-
tov	pre	voľbu	hlavného	kontrolóra	
d)	 Termín	 ukončenia	 odovzdania	 písomných	
prihlášok	do	23.11.2021	do	14,30	hod.	Písomné	
prihlášky	musia	byť	doručené,	platí	nielen	pre	
osobné	 doručenie,	 ale	 aj	 pre	 doručenie	 iným	
spôsobom	(hmotnoprávna	lehota).
e)	 Miesto	 a	 spôsob	 odovzdávania	 prihlášok:	
písomnú	prihlášku	vrátane	náležitosti	kandidáti	
zašlú	alebo	doručia	do	určeného	termínu	na	ad-
resu:	Mestský	úrad,	Námestie	A.	Dubčeka	300,	
072	22	Strážske	s	označením	„Voľba	hlavného	
kontrolóra	 –	 neotvárať“.	 Pri	 osobnom	 doruče-
ní	 sa	 prihláška	 podáva	 výlučne	 na	 podateľňu	
Mestského	 úradu,	 Námestie	 A.	 Dubčeka	 300,	
Strážske,	 č.	 kancelárie	2	s	 tým	 istým	označe-
ním.	
f)	Komisiu	zloženú	z	poslancov	mestského	za-
stupiteľstva,	...	(Pokračovanie	na	2.	strane)	
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	 Poslanci	sa	zišli	na	zasadnutí	dňa	13.	októbra	2021.	Rokovanie	viedol	primátor	mesta	Ing.	
V.	Dunajčák.	Poslanci	po	prerokovaní	schválili	nasledujúce	uznesenie.																																		-	red.-

Snímka:	P.K.

Očkovanie v našom meste
	 Dňa	 21.07.2021	 prebehlo	 v	 našom	 meste	
ďalšie	 očkovanie,	 ktoré	 pre	 obyvateľov	mesta	
zabezpečil	 Košický	 samosprávny	 kraj	 (KSK).	
Očkovanie	vakcínou	Pfizer	bolo	určené	obyva-
teľom	vo	veku	60	a	viac	rokov,	ktorí	reagovali	na	
výzvu	a	vopred	sa	prihlásili.	Očkovací	autobus	
bol	pred	Mestskou	kultúrnou	sálou	a	očkovať	sa	
začalo	o	11.50	hod.	Na	očkovanie	prišlo	46	na-
šich	spoluobčanov,	ktorí	dostali	už	druhú	dávku	
tejto	očkovacej	vakcíny.
	 A	25.8.2021	na	parkovisku	pred	mestským	
úradom	 bolo	 znovu	 k	 dispozícii	 vozidlo	 KSK,	
kde	 občania	 mali	 možnosť	 dať	 sa	 zaočkovať	
jednodávkovou	vakcínou	od	spoločnosti	 John-
son	 &	 Johnson.	 Individuálna	 výjazdová	 očko-
vacia	služba	zaočkovala	84	osôb.	Cieľom	župy,	
ktorá	 organizuje	 očkovanie	 proti	 COVID-19	 v	
kraji,	 je	 zvýšiť	 percento	 zaočkovanosti	 medzi	
seniormi	zlepšením	dostupnosti	vakcíny	aj	pre	
tých,	ktorí	sa	k	nej	fyzicky	nevedia	dostať.																																					
	 	 	 	 S.	Pavlišinová
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(Pokračovanie	 z	 1.	 strany)	 ...	 ktorá	 overí	 spl-
nenie	 kvalifikačných	a	ďalších	predpokladov	 v	
termíne	 do	 26.11.2021:	 PaedDr.	 Janu	 Dzuril-
lovú,	 Ing.	Ondreja	Drutára,	Martina	Šuľaka.	l 
Volebný	poriadok	pre	voľbu	hlavného	kontroló-
ra	mesta	 Strážske	 dňa	 09.12.2021.	l	 Predlo-
ženie	 žiadosti	 o	 dotáciu	 pre	 projekt	 s	 názvom	
„Doplnenie	 lanovej	 dráhy	 v	 rámci	 mestského	
ihriska“:	 -	 kód	 výzvy,	 v	 rámci	 ktorej	 bude	 žia-
dosť	o	dotáciu	predložená:	Výzva	KSK	ID/2021,	
-	 výška	 povinného	 spolufinancovania	 projektu	
min.	 10%	 z	 celkových	 oprávnených	 výdavkov	
na	 realizáciu	 projektu,	 -	 zabezpečenie	 finan-
covania	 príp.	 neoprávnených	 výdavkov,	 ktoré	
vzniknú	 v	 priebehu	 realizácie	 projektu	 a	 budú	
nevyhnutné	na	dosiahnutie	 jeho	cieľa.	l	Spô-
sob	 prenájmu	 časti	 pozemku	 registra	 „C“	 par-
celné	č.		821/2,	výmera	101	m²,	druh	pozemku:		
ostatná	 plocha,	 nehnuteľnosť	 zapísaná	 na	 LV	
č.	1236,	okres	Michalovce,	obec:	STRÁŽSKE,	
k.	ú.:	Strážske:	dôvod	hodný	osobitného	zrete-
ľa	v	súlade	s	ustanovením	§	9a	ods.	9	písm.	c)	
Zákona	č.	138/1991	Zb.	o	majetku	obcí	v	plat-
nom	znení.	l	Zverejnenie	zámeru	na	prenájom	
časti	pozemku	 registra	 „C“	parcelné	č.	 	821/2,	
výmera	101	m²,	druh	pozemku	ostatná	plocha,	
nehnuteľnosť	 zapísaná	 na	 LV	 č.	 1236,	 okres	
Michalovce,	 obec	 STRÁŽSKE,	 k.	 ú.	 Strážske	
pre	Bianka	Gajdošová,	 rod.	Mundírová,	Astro-
vá	4,	071	01		Michalovce,	IČO:	54	099	579		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	predmet-
nom	 pozemku	 bude	 umiestnený	 kontajnerový	
modul	 s	 prevádzkovaním	 služieb	 rýchleho	 ob-
čerstvenia,	 ktoré	 sú	 v	 uvedenej	 lokalite	 blízko	
železničnej	stanice	v	súčasnosti	nedostupnými.	
l	 Spôsob	 zriadenia	 vecného	 bremena,	 ktoré	
bude	 spočívať	 v	 umiestnení	 elektroenergetic-
kého	 zariadenia	 a	 jeho	 príslušenstva,	 tak	 ako	
to	 bude	 zakreslené	 v	geometrickom	pláne,	 na	
zriadenie	 vecného	 bremena	 v	 predpokladanej	
dĺžke	podzemného	elektrického	vedenia	350	m	
na	pozemkoch	-		katastrálne	územie	Strážske:	
Parc.	č.,	register			Druh	pozemku		M2										LV
1510/3,	„E“				 Zast.	plocha				 1	976				 1765
1193/1	„C“	 Zast.	plocha							15	351								1236
1152/6	„C“	 Zast.	plocha	 1	518	 1236
-	 dôvod	 hodný	 osobitného	 zreteľa	 v	 súlade	 s	
ustanovením	 §	 9a	 ods.	 8	 písm.	 e)	 Zákona	 č.	
138/1991	Zb.	o	majetku	obcí	v	platnom	znení.	
l	Zverejnenie	 zámeru	zriadenia	 vecného	bre-
mena	formou	zmluvy	o	budúcej	zmluve	o	zria-
dení	vecného	bremena,	ktoré	bude	spočívať	v	
umiestnení	 elektroenergetického	 zariadenia	 a	
jeho	príslušenstva,	tak	ako	to	bude	zakreslené	
v	 geometrickom	 pláne,	 na	 zriadenie	 vecného	
bremena	v	predpokladanej	dĺžke	podzemného	
elektrického	 vedenia	 350	 m	 na	 pozemkoch	 –	
katastrálne	územie	Strážske:
Parc.	č.,	register			Druh	pozemku			M2									LV
1510/3,	„E“				 Zast.	plocha	 		1	976	 1765
1193/1	„C“	 Zast.	plocha	 15	351	 1236
1152/6	„C“		 Zast.	plocha	 		1	518	 1236

pre	Východoslovenská	distribučná	a.	s.,	Mlyn-
ská	 31,	 042	 91	 Košice	 na	 dobu	 neurčitú	 za	
jednorazovú	 odplatu	 stanovenú	 na	 základe	
znaleckého	 posudku	 z	 dôvodu	 hodného	 oso-
bitného	zreteľa	v	súlade	s	§	9a	ods.	8	písm.	e)	
Zákona	 č.138/1991	 Zb.	 o	majetku	 obcí	 s	 odô-
vodnením,	 že	 Spoločnosť	 Východoslovenská	
distribučná,	plánuje	na	časti	 predmetného	po-
zemku	vybudovať	podzemnú	stavbu	„Strážske	
-	ul.	Komenského,	1.	mája,	Jahodná,	P.	Horova	
–	 úprava	 NN,DP“	 vo	 verejnom	 záujme.	 Pred-
metom	stavby	je	výstavba	a	úprava	jestvujúcej	
NN	siete,	ktorá	je	v	zhoršenom	stave	a	ktorú	je	
nutné	navrhnutým	spôsobom	riešiť.	Realizáciou	
tohto	projektu	sa	zabezpečí	dodávka	elektrickej	
energie	pre	odberateľov	v	požadovanej	kvalite,	
prevádzkovej	 bezpečnosti	 a	 spoľahlivosti.	 l 
Opakované	uzatvorenie	zmlúv	o	nájme	bytu:
	 A)Nájomné	byty	–	Nižší	štandard	(ul.	Labo-
recká	280/29	a	281/27):	Goroľ	Karol	a	Goroľová	
Silvia,	Adam	Emil,	Tokárová	Veronika,	Kapura	
Ján	a	Kapurová	Ľudmila,	Ridajová	Silvia,	Dudi-
čová	Renáta	a	Dudič	Stanislav,	Šmaťová	Anna,	
Tokárová	Magdaléna	a	Tokár	Ladislav	–	všetci	
opakovaný	nájom	do	31.	12.	2021.	
	 B)Nájomné	 byty	 Obytný	 dom	 U-3	 (ul.	 Ob-
chodná	 440):	 Dančišin	 Erik,	 Makara	 Milan,	
Skoupilová	 Ingrid,	 Tutok-Maceňová	 Jana	 –	
všetci	opakovaný	nájom	do	31.	12.	2021.	
 Vyhlasuje: l	V	súlade	s	§	18a	ods.	2	Zá-
kona	 č.	 369/1990	 Zb.	 o	 obecnom	 zriadení	 v	
platnom	znení	voľbu	hlavného	kontrolóra	mesta	
Strážske	na	deň	09.12.2021	na	zasadnutí	Mest-
ského	zastupiteľstva	v	Strážskom.	
 Určuje: l	 Pracovný	 čas	 hlavného	 kontro-
lóra	 37,5	 hodín,	 týždenný	 pracovný	 čas,	 bez	
prestávky	 na	 jedenie	 a	 oddych,	 t.	 j.	 1,0	 (plný)	
pracovný	úväzok.
 Žiada: l	 Primátora	mesta	 zverejniť	 vyhlá-
senie	voľby	hlavného	kontrolóra	za	schválených	
podmienok	na	úradnej	tabuli	a	webovej	stránke	
mesta.	l	Primátora	mesta	požiadať	KSK	o	pre-
dĺženie	nájomnej	zmluvy	na	prenájom	školské-
ho	internátu	Strednej	odbornej	školy	dopravy	a	
služieb,	Mierová	727	do	30.06.2022.
 Ukladá: l	 a)	 Referentke	 personalistiky	 a	
miezd	 pozvať	 uchádzačov	 spĺňajúcich	 pod-
mienky	na		voľbu	hlavného	kontrolóra	na	zasad-
nutie	Mestského	zastupiteľstva	v	Strážskom	na	
deň	09.12.2021.	Z:	v	texte,	b)	pripraviť	podklady	
pre	voľbu	hlavného	kontrolóra	v	súlade	so	zá-
konom	a	schváleným	volebným	poriadkom	pre	
voľbu	 hlavného	 kontrolóra.	 T:	 30.11.2021.	 Z:	
referentka	 personalistiky	 a	miezd.	l	 Zverejniť	
zámer	na	prenájom		časti	pozemku	registra	„C“	
parcelné	 č.	 	 821/2,	 výmera	 	 101	m²	 pre	Bian-
ka	Gajdošová,	 rod.	Mundírová,	Astrová	4,	071	
01		Michalovce,	IČO:	54	099	579.	T:	po	vyňatí	
pozemku	od	Sabo	Gas	s.r.o.	Z:	MsÚ.	l	Zverej-
niť	 zámer	 zriadenia	 vecného	 bremena	 formou	
zmluvy	 o	 budúcej	 zmluve	 o	 zriadení	 vecného	
bremena,	 ktoré	 bude	 spočívať	 v	 umiestnení	
elektroenergetického	 zariadenia	 a	 jeho	 príslu-
šenstva,	tak	ako	to	bude	zakreslené	v	geomet-
rickom	pláne,	na	zriadenie	vecného	bremena	v	

Zber	kuchynského	biologicky	rozložiteľného	odpadu	(BRKO)
Len kompostovateľné vrecká

	 Vážení	spoluobčania,	v	našom	meste	sme	začali	s	 triedeným	zberom	kuchynského	odpadu	v	
bytových	domoch.	Každá	domácnosť	dostala	od	mesta	 informačný	 leták	a	praktické	pomôcky	na	
triedenie	–	kompostovateľné	vrecká	a	kôš	na	bioodpad.	V	meste	sú	inštalované	nové	hnedé	nádoby,	
do	ktorých	môžete	vrecká	vyhadzovať.	
	 Po	prvých	vývozoch	chceme	požiadať	občanov,	aby	dodržiavali	pravidlá	 triedenia	BRKO:	ku-
chynský	odpad	je	potrebné	vkladať	do	hnedých	kontajnerov	vo	zviazaných	kompostovateľných	
vreckách,	ktoré	všetci	obyvatelia	bytových	domov	dostali	spolu	s	košíkom	na	triedenie	tohto	odpa-
du.	Spolu	s	košíkom	ste	dostali	aj	leták	s	popisom	triedenia.	
	 Ak	vynášate	BRKO	v	igelitovej	taške	alebo	v	obale	z	plastu,	radšej	ho	z	nich	priamo	vysypte	do	
hnedého	kontajnera.	Odpad	končí	v	kompostárni,	kde	sa	plastový	obal	nerozloží.	
 Kontajnery,	ktoré	obsahujú	iné	odpady	a	BRKO	v	plastovom	vrecku	alebo	igelitovej	taške,	
nebudú	zmluvnou	spoločnosťou	vyvezené!	
	 Preto	tieto	kontajnery	následne	zbiera	Mestský	podnik	služieb	a	ich	obsah	končí	na	sklád-
ke	odpadov.
	 Ďakujeme	občanom,	ktorí	pravidlá	triedenia	BRKO	dodržiavajú.																																														MsÚ

predpokladanej	 dĺžke	 podzemného	 elektrické-
ho	vedenia	350	m	na	pozemkoch	–	katastrálne	
územie	Strážske:	
Parc.	č.,	register			Druh	pozemku			M2										LV
1510/3,	„E“				 Zast.	plocha	 		1	976	 1765
1193/1	„C“		 Zast.	plocha	 15	351	 1236
1152/6	„C“		 Zast.	plocha	 		1	518	 1236
pre	Východoslovenská	distribučná	a.	s.,	Mlyn-
ská	 31,	 042	 91	 Košice.	l	 Pripraviť	 dodatok	 k	
VZN	č.	6/2020	o	pravidlách	času	predaja	v	ob-
chode	a	času	prevádzky	služieb.	T:	31.01.2022.	
Z:	MsÚ.
 Udeľuje	 súhlas: l	 Primátorovi	 mesta	 k	
uzatvoreniu	Zmluvy	o	poskytnutí	NFP	vrátane	
podpísania	 prípadných	 dodatkov	 pre	 projekt	
„Vodozádržné	 opatrenia	 ako	 podpora	 zlep-
šenia	 klímy	 v	meste	Strážske“,	 kód	 projektu	 v	
ITMS2014+:	 310021W423.	l	 Na	 vyňatie	 časti	
pozemku	registra	„C“	parcelné	č.		821/2	o	výme-
re		cca	101	m²	z	predmetu	Zmluvy	č.	302/2010	
o	nájme	pozemku	uzavretej	s	nájomcom	Sabo	
Gas	s.r.o.	v	zmysle	žiadosti.	
 Ruší: l	 Zapisovateľa	 komisie	 bytovej,	
obchodu	 a	 podnikateľskej	 činnosti	 a	 komisie	
sociálnej	 pomoci	 a	 zdravotníctva	 Bc.	 Andreu	
Hudákovú.	l	Členstvo	Mgr.	Beáty	Dankovej	 v	
redakčnej	rade.
 Volí: l	Zapisovateľa	komisie	bytovej,	obcho-
du	a	podnikateľskej	činnosti	a	komisie	sociálnej	
pomoci	a	zdravotníctva	Mgr.	Martinu	Kužmovú.	
l	Člena	redakčnej	rady	Silviu	Pavlišinovú.
 Odporúča: l	Náčelníkovi	MsP	zvolať	pra-
covné	 rokovanie	so	štátnou	políciou,	 regionál-
nym	úradom	verejného	zdravotníctva	za	účelom	
prerokovania	 možnosti	 riešenia	 porušovania	
verejného	poriadku.
	 Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta

Spomienka
	 Dňa	 28.	 septembra	
uplynul	 rok	 odo	 dňa,	
kedy	 nás	 opustil	 a	 odi-
šiel	 na	 večnosť	 náš	
drahý	 Ing.	Jozef	Vajda. 
Venujte	 mu,	 prosím,	
spomienku.														
													Smútiaca	rodina	

Poďakovanie
	 	 S	 hlbokým	 zármutkom	 oznamujeme,	 že	
dňa	 2.	 marca	 2021	 sme	 sa	 navždy	 rozlúčili	
s	 manželkou,	 mamkou	 a	 príbuznou	Máriou		
ČABÁKOVOU.	Ďakujeme	za	kvetinové	dary,	
vyjadrenie	sústrasti	a	účasť	na	poslednej	roz-
lúčke.																												Smútiaci	manžel	a	dcéry

	 Zuzanu	Rajniakovú	bolo	v	lete	často	vídať	
pri	kvetinových	záhonoch	v	meste,	o	ktoré	sa	-	
ako	pracovníčka		technických	služieb	-		vzorne	
stará	od	jari	do	jesene.							Snímka	a	text:	G.	G.	
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Je sedemdesiatsedem rokov mieruJe sedemdesiatsedem rokov mieru
 S	úctou	a	obdivom	sme	v	uplynulých	dňoch	spomínali		na	tých,	ktorí	bojovali	proti	fašiz-
mu,	okupácii	a	útlaku.
	 Naša	ZO	SZPB	21.	augusta	usporiadala	kultúrno-spoločensko-športové	podujatie	v	spolupráci	s	
ÚŽS	a	MO	MS.	Vedomostné	kvízy	z	oblasti	SZPB	a	MO	MS	vyhrali:	M.	Žaková,	F.	Ihnát,	O.	Cehuľa,	
P.	Dančišin,	A.	Gajdošová	a	M.	Mochťák.	V	športovom	zápolení	(ženy	a	muži)	boli	víťazmi:	šípky	-	I.	
Miklošová,	S.	Magura,	krúžky	-	H.	Dankaninová,	kop	loptou	-	T.	Ihnátová,	P.	Dančišin,	 loptička	na	
cieľ	-	H.	Pleceníková,	S.	Magura.	O	občerstvenie	sa	postarali	R.	Lipovský	a	jubilanti	G.	Grmolcová,	
M.	Sisáková	a	Ľ.	Dančišinová.
	 Dňa	26.	augusta	sa	zastúpenie	našej	ZO	SZPB	zúčastnilo	partizánskej	vatry	v	Porube	pod	Vi-
horlatom.	Starosta	obce	Juraj	Kriška	každému	
účastníkovi	 daroval	 knihu	 Historické	 príbehy	
Starej	Poruby,	v	programe	vystúpil	ľudový	súbor	
Porubjanka.	 Spomínali	 sme	 na	 prežité	 ťažké	
chvíle	tunajších	obyvateľov	pri	vypálení	obce.	
	 V	Michalovciach	sme	sa	zúčastnili	pietneho		
aktu	kladenia	vencov	na	Bielej	hore	27.	augusta	
a	tiež	v	Strážskom.	
	 29.	a	30.	augusta	naša	cesta	viedla	na	osla-
vy	SNP	v	Banskej	Bystrici.	Pri	 návrate	domov	
bola	zastávka	v	Kremničke,	kde	sme	položili	ky-
tičku	na	počesť	padlým,	ktorí	položili	životy,	aby	
sme	už	77	rokov	žili	v	mieri.	
	 V	sobotu	25.	septembra	ZO	SZPB	usporia-
dala	zájazd	na	Morské	oko	s	návštevou	pomní-
ku	 padlých	 partizánov	 v	 2.	 svetovej	 vojne	 v	
Remeckých	Hámroch,	kde	sme	položili	veniec.	Po	piesni	a	pietnej	spomienke	sme	pokračovali	na	
Morské	oko.	Strávili	sme	pekný	deň.	(Poznámka	redakcie:	aktuálna	informácia	bola	použitá	z	článku,	
ktorý	došiel	po	uzávierke	novín.)																																																										Anna	Zabloudilová.		Snímka:	AZ

Z činnosti  MO JDS
	 Nultý	ročník	„Gulašmajster“	uskutočnila	OO	
JDS	Michalovce	8.	 júla	 na	 strelnici	 v	 obci	Po-
ruba	 pod	 Vihorlatom.	 Našu	 organizáciu	 (bola	
spojená	 s	MO	JDS	Michalovce	3	 a	ZO	Rako-
vec)	reprezentovali	„kuchári“	J.	Dupaľ,	J.	Stach,	
L.	Vojtko	a	„pomocná	kuchárka“	R.	Gaffová	(na	
spoločnej	snímke.	Členovia	z	vlastných	zdrojov	
zabezpečili	všetko	potrebné	a	postarali	sa	aj	o	
dopravu.	Základné	ingrediencie	hradila	vlastná	
organizácia.	 Za	 chutný,	 jemne	 pikantný	 guláš	
sme	získali	4.	miesto.	
	 27.	augusta	Okresná	organizácia	JDS	Michalovce	pripravila	športový	deň	v	obci	Lastomír.	Za	
našu	organizáciu	súťažili		Mgr.	A.	Babjaková,		J.	Dupaľ,		J.	Stach	a	L.	Vojtko.	Mgr.	A.	Babjaková	vybo-
jovala	2.	miesto	v	disciplíne	kop	na	bránku.	Muži	v	streľbe	so	vzduchovky,	kop	na	bránku,	šípky	a	hod	
granátom	na	cieľ	sa	svojimi	výsledkami	dostali	až	do	rozstrelov	o	medaily,	ale	šťastie	im	už	nebolo	
naklonené.	Atmosféru	akcie	vylepšila	ľudová	rozprávačka	Marča	z	Mihaľovec,	Mihaľovské	nevesty	
spevom	a	výborná	dôchodcovská	hudba	s	klávesami,	gitarou	a	saxofónom.	
	 Po	výrazne	horúcich	júlových	dňoch	MO	JDS	11.8.2021	organizovala	posedenie	pri	kameňolome.	
Vychádzka	pod	Krivoštianku	ku	kameňolomu	je	nenáročná,	vhodná	pre	seniorov	a	dá	sa	zvládnuť	aj	
na	bicykli.	Na	stálom	ohnisku	chlapi	pripravili	malý	ohník	na	opekanie.	Rozprávanie	o	živote	a	vtipy	
spríjemnili	atmosféru	posedenia.							 	 	 																				Výbor	MO	JDS	Strážske

Leto s CVČ 
a snehuliakom 

	 CVČ	 Strážske	 bolo	 deťom	 a	mládeži	 k	
dispozícii	počas	letných	prázdnin.	Hneď	po	
zverejnení	letnej	ponuky	boli	prímestské	tá-
bory	a	odborné	sústredenia	naplnené.
 Letný remeselný tábor	-	15	detí	si	vy-
skúšalo	 tradičné	 ľudové	 remeslá.	 Každý	 deň		
bol	 zameraný	 na	 inú	 remeselnú	 techniku,	 vy-
skúšali	si	prácu	s	hlinou,	modelovanie,	točenie	
na	 hrnčiarskom	 kruhu,	 drôtikovanie,	 zhotovili	
si	šperky.	Nechýbali	ani	hry,	súťaže	a	návšte-
va	dopravného	ihriska	v	Sobranciach.	Ako	vý-
skumníci	vyrobili		sneh	a	postavili	malého	sne-
huliaka...	
 Po stopách indiánov	-	tu	si	tiež	15	detí	
zvolilo	 indiánske	 mená,	 vytvorilo	 indiánsku	
hymnu.	 Naučili	 sa	 indiánske	 sedmoro	 –	 ne-
klam,	 ponáhľaj	 ostatným,	 chráň	 prírodu,	 buď	
slušný,	 počúvaj	 dobre	 rady	 starších,	 buď	 ka-
marát	 a	 každý	deň	urob	niečo	dobré.	Vyrobili	
si	šperky,	čelenky,	totem,	lapače	snov.	V	prérii	
(jazdecký	klub	Milénium)	si		zajazdili.	Zážitkom	
bola	 aj	 rybačka	 na	 rieke	 Laborec	 i	 Pow	 wou	
slávnosť	s	indiánskym	tancom.
 Leto s rybárskou udicou	–	ryby,	relax,	
príroda.	 Deti	 pod	 vedením	 skúseného	 rybára		
sa	 zoznámili	 s	 rôznymi	 technikami	 lovu,	 prí-
pravou	 rybolovného	miesta,	 kŕmením	a	ďalší-
mi	zručnosťami	v	krásnom	prostredí	na	novom	
lovnom	mieste	na		Laborci,	spojené	so	zábav-
nými	aktivitami,	hrami	a	poznávaním	prírody.
 Prázdninový kreatívny týždeň,	v	kto-
rom	si	deti	vyrobili	dekoráciu	z	levandule,	lapa-
če	snov,	dekoratívnu	fľaštičku,	darčekovú	kra-
bičku.		Zahrali	a	sa	na	malých	vedcov	a	vyrobili	
si	sliz	i	antistresový	balónik.										
	 	 	 							Mgr.	Marta	Kordeľová

	 Krúžok	 paličkovanej	 čipky	 Pavučinka	 sa	
zúčastnil	16.	septembra	v	Košiciach	tradičného	
27.	a	28.	Večera	Márií	-	prezentácie	práce	a	ži-
vota	žien.	Za	OO	ÚŽS	Michalovce	na	toto	pod-
ujatie	bola	pozvaná	Anna	Gajdošová,	vedúca	
Pavučinky.	Opísala	život	v	našom	meste,	prácu	
žien	krúžku	a	vystavila	svoje	práce	na	troch	pa-
neloch,	ktoré	zožali	 veľký	úspech	 (na	snímke	
A.	Z.).	Nechýbala	 výstavka	ovocia	a	 zeleniny	
zo	 záhradky	 A.	 Gajdošovej,	 H.	 Nemcovej	 a	
A.	 Zabloudilovej.	 Aj	 my	 sme	 prispeli	 svojou	
trochou	do	aktivít	žien.											Anna	Zabloudilová

Nová služba v meste

Klub dôchodcov v parku
Spoločná pieseňSpoločná pieseň

	 Letné	počasie	využil	výbor	klubu	dôchodcov	na	uskutočnenie	hodnotiacej	členskej	schôdze	v	
otvorenom	priestranstve	v	mestskom	parku,	na	ktorej	zúčastnilo	51	členov.	Súčasťou	augustovej	
schôdze	bolo	blahoželanie,	 odovzdanie	darčekov	a	spoločná	pieseň	k	okrúhlym	narodeninám	V.	
Duranikovi,	G.	Grmolcovej,	Ľ.	Dančišinovej,	A.	Kissovej,	A.	Škurkovej	a	M.	Tejgiovej.
	 Na	tom	istom	mieste	sa	8.	septembra	uskutočnil	športový	deň	za	účasti	42	dôchodcov	(na	snímke	
G.G.).	Súťažili	v	rôznych	disciplínach.	Prví	traja	boli	odmenení	vecnými	cenami,	ktoré	odovzdávala	
M.	Žaková	a	A.	Gajdošová.	Víťazi:	šípky	 -	H.	Dankaninová	a	P.	Havrila,	kopy	–	M.	Daňová	a	M.	
Mižák,	granát	–	H.	Dankaninová	a	J.	Dupaľ,	loptičky	–	M.	Sidorová	a	J.	Stach.	Na	júlovom	guláši	a	
športovaní	v	hode	loptou	zvíťazil	A.	Škurka	a	M.	Duraniková,	šípky	–	M.	Šalachová	a	A.	Škurka.	K	
80.	narodeninám	blahoželali	P.	Havrilovi.																																																																																								-lco-
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101 rokov futbalu v Strážskom101 rokov futbalu v Strážskom
	 V	sobotu	18.	a	v	nedeľu	19.	septembra	2021	sa	na	futbalovom	ihrisku	konala	oslava	101	
rokov	 organizovaného	 futbalu	 v	 Strážskom.	 Spoločne	 so	 vzácnymi	 hosťami,	 fanúšikmi	 a	
priaznivcami	futbalu		sme	zaspomínali	na	minulosť	futbalu,	na	mnohých	úspešných	hráčov,	
funkcionárov,	na	zaujímavé	momenty,	ktoré	sprevádzali	futbal	v	meste	po	celých	101	rokov	až	
po	súčasnosť.	
	 Oslavu	 otvorili	 v	 so-
botu	o	10.	hodine	detské	
futbalové	zápasy,	na	kto-
rých	sa	zúčastnilo	asi	sto	
detí	 z	 CFT	 ACADEMY,	
kde	 má	 aj	 naše	 mesto	
zastúpenie	 tých	najmen-
ších	hráčov.	Náladu	v	so-
botu	 spríjemnila	 známa	
slovenská	skupina	Mafia	
Corner.	 Mesto	 myslelo	
aj	 na	 najmenších	 a	 na	
ihrisku	B	boli	pre	deti	pri-
pravené	rôzne	atrakcie	aj	stan,	v	ktorom	sa	podával	chutný	guľáš.	Občanom	mesta	a	hosťom	sa	pri-
hovoril	aj	primátor	Ing.	Vladimír	Dunajčák.	Mal	zároveň	milú	povinnosť	oceniť	hráčov	a	funkcionárov,	
ktorí	sa	za	uplynulé	obdobie	podieľali	na	vývoji	strážanského	futbalu	(na	snímke	P.K.).	Sobota	sa	
ukončila	priateľským	zápasom	Starí	páni	ŠK	Strážske	a	Starí	páni	Fortuna	Bratislava.	
	 V	nedeľu		vystúpila	folklórna	skupina	Mihaľovčan.	Nasledoval	futbalový	zápas	IV.	Liga	Juh	dospe-
lí	VsFZ	–	9.	kolo	ŠK	Strážske	–	OŠK	Pavlovce	nad	Uhom.	V	čase	prestávky	sa	žrebovala	tombola	
so	zaujímavými	cenami.	Pri	príležitosti	101	rokov	futbalu	vedenie	nášho	mesta	vydalo	publikáciu	s	
názvom	„101	STRÁŽSKE	do	toho“.	
	 Je	ku	cti	bývalým	aj	súčasným	funkcionárom	a	športovcom,	ktorí	aj	v	premenách	času	vydržali,	
odolali	i	náporom	rôznych	ťažkostí	a	nepriazne,	že	sa	v	Strážskom	hrá	futbal	dodnes.	Preto	tým,	ktorí	
sa	na	tejto	náročnej	a	obetavej	práci	podieľali	a	podieľajú,	patrí	veľká	vďaka	a	uznanie.																																																
	 	 	 	 	 	 	 	 																			S.	Pavlišinová

20 rokov plážového volejbalu v Strážskom20 rokov plážového volejbalu v Strážskom
	 Volejbalový	klub	Strážske	organizoval	počas	tohtoročného	leta	turnaje	v	plážovom	volejbale.	V	
júni	to	boli	regionálne	turnaje	mládežníckych	Majstrovstiev	Slovenska	v	plážovom	volejbale.	V	ka-
tegórii	dievčat	U	16	sa	zúčastnilo	18	dvojíc	a	v	kategórii	chlapcov	U18	sa	zúčastnilo	12	dvojíc.
	 V	dňoch	26.	–	27.	júna	sme	zorganizovali	už	20.	ročník	turnaja	v	plážovom	volejbale	žien	a	mužov	
v	rámci	majstrovstiev	Slovenska.	Turnaja	žien	sa	zúčastnilo	12	dvojíc	žien	a	16	dvojíc	mužov.	Víťazi	
v	jednotlivých	kategóriách	boli:	E.	Eleková	–	Ľ.	Šipošová,	M.	Ludha	–	Ľ.Nemec	(neskorší	víťazi	finále	
MS	pre	rok	2021).	Dvojica	z	nášho	volejbalového	klubu	T.	Sekera	–	Ľ.	Bajcura	obsadila	4.	miesto	(na	
snímke).
	 Na	konci	letnej	sezóny	sme	už	tradične	usporiadali	domáce	majstrovstvá	v	plážovom	volejbale.	

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
 Národné	športové	centrum	(NŠC)	Bratislava	bolo	opätovne	menované	MŠ	VVaŠ	SR	za	ná-
rodného	koordinátora	7.	ročníka	tohto	podujatia.	Aj	pre	deti	materskej	školy	je	pohyb	nena-
hraditeľnou	súčasťou	každého	dňa.	O	jeho	dôležitosti	sa	presviedčame	hlavne	v	čase,	keď	je	
naše	vzácne	zdravie	najviac	ohrozené.
	 16.	septembra	sme	sa	stali	súčasťou	veľkej	športovej	rodiny.	Zaregistrovali	sme	sa,	spropagovali	
logo	BeActive	a	aktívnym	pohybom	sme	prispeli	k	šíreniu	a	propagácii	myšlienky	zdravého	životného	
štýlu.	Samozrejme	za	dodržiavania	proticovidových	opatrení.
	 Je	9.30	hod.	ráno,	deti	stoja	nastúpené	na	školskom	dvore	podľa	tried	vo	farebných	tričkách.	Ne-
dočkavé	a	zvedavé.	Športový	deň	pod	názvom	Európsky	týždeň	športu	koordinuje	učiteľka	S.	Ron-
ďošová.	Po	úvodnom	privítaní	sa	k	nám	prihovoril	pozvaný	hosť,	dlhoročný	bežec	mesta	Strážske	
Vraťo	Lipovský	(na	snímke	A.	Zeleňákovej	s	deťmi).	Predviedol	deťom	správnu	techniku	behu	a	pre-
zentoval	sa	získanými	medailami	a	víťaznými	pohármi,	ktoré	dostal	za	svoju	vytrvalú	a	systematickú	
športovú	činnosť.	Spomenul	deťom,	že	k	behu	
ho	priviedol	otec,	tiež	dlhoročný	športovec,	ktorý	
viedol	 k	 športu	všetkých	svojich	synov.	Svojou	
prítomnosťou	motivoval	deti	k	aktivitám	a	dodal	
im	viac	chuti	a	radosti	zašportovať	si.
	 Deti	 súťažili	 podľa	 tried.	 Staršie	 deti	 plnili	
súbežne	 aj	 vstupné	 testy	 pohybovej	 zdatnosti	
–	beh	na	20	m,	skok	do	diaľky	z	miesta	a	hod	
pieskovým	 vrecúškom	 do	 diaľky.	 Sprievodné	
aktivity	 –	 prekážková	 dráha,	 skok	 znožmo	 po	
vyznačenej	 ceste,	 plazenie	 popod	 prekážku	 a	
lezenie	tunelom	boli	doplnkovými	aktivitami,	kto-
ré	motivovali	deti	k	väčšiemu	pohybu.
	 „Ak	objavíme	lásku	k	športu,	nájdeme	dobrodružnú	cestu	plnú	zážitkov	za	zdravím	a	spokojnos-
ťou.“	Tento	deň,	navyše	so	slnečným	počasím,	bol	tomu	predurčený.																																								-Vmark-	

Snímka:	A.	Zeleňáková

Zub času a tenis
	 Tenisové	kurty	sú	v	našom	meste	súčasťou	
športového	 areálu,	 aj	 športového	 života	 časti	
obyvateľov	mesta.	Ke-
ďže	sa	zub	času	podpí-
sal	na	stave	oplotenia,	
členovia	 tenisového	
oddielu	 sa	 podujali	
svojpomocne	 obnoviť	
náter	stĺpikov,	čo	sa	aj	
podarilo.	 Materiálové	
zabezpečenie	na	vyko-
nané	práce	a	reklamné	
siete	 poskytla	 spol.	
L-trans,	 s.r.o	 so	 síd-
lom	 v	 Strážskom.	 Na	
pomocných	 prácach	
sa	 najviac	 angažova-
li	 Matej	 a	 František	
Lukačko.	Ruku	 k	dielu	
priložili	aj	Štefan	Olšav,	
Ján	Fal,	Mišo	Harman	a	žiaci	ZŠ	Strážske	Erik	
Hvižďák	(na	snímke	autora)	a	Braňo	Hudák,	za	
čo	patrí	všetkým	vďaka.													František	Lukačko

Môj úspech
	 Som	veľmi	 rád,	že	sa	mi	podarilo	získať	v	
Hasičskej	 súťaži	 1.	 miesto	 v	 celoslovenskom	
kole.	Cenu	 som	 si	mal	 prevziať	 u	 pani	 prezi-
dentky	SR,	avšak	pandémia	koronavírusu	mi	to	
nedovolila.	Cenu	mi	odovzdali	v	Michalovciach,	
za	čo	im	ďakujem	a	a	pevne	dúfam,	že	sa	mi	
ešte	podarí	 takýto	úspech,	 lebo	chcel	by	som	
sa	osobne	stretnúť	s	hlavou	nášho	štátu.	
																												Ondrej	Cehula,	žiak	ZŠ	Strážske

	 	 Namáhavá	práca	hasičov
	 	 Hasičom	byť,	to	je	sláva,
	 	 ak	boj	s	ohňom	neprehráva.
	 	 Žiaden	z	týchto	tvrdých	chlapov
	 	 nevie,	čo	je	oddych,	zato	-
	 	 chrániť	ľudí	pri	požiari,
	 	 nie	vždy	sa	to	ale	darí...
	 	 Zodpovedným	má	byť	každý,
	 	 neísť	vonku	v	búrke	v	daždi,
	 	 páliť	oheň	v	prírode	-
	 	 ľahko	dôjde	k	nehode.
	 	 Ak	aj	človek	zblúdi	v	noci,
	 	 hasič	vie	byť	na	pomoci.
	 	 V	kalamite,	havárii,
	 	 stojí	pri	vás	v	ťažkej	chvíli.
	 	 Aj	detská	hra	rýchlo	končí,
	 	 keď	sa	ozve	výbuch	do	tmy.
	 	 Ticho	pretne	mnoho	kriku,
	 	 pre	zábavnú	pyrotechniku.
	 	 Majme	stále	na	pamäti,
	 	 ale	nedopusťme	všetci:
	 	 oheň,	ten	nech	slúži	nám,
	 	 nech	je	sluha	a	nie	pán!
	 	 Práca	hasiča	je	vznešená,
	 	 veľmi	veľa	znamená.
	 	 Výkon	jeho	náročný	-
	 	 hasič	je	vždy	statočný.
	 	 Lebo	bez	tej	pomoci,
	 	 boli	by	sme	bezmocní.

Poradie	 na	prvých	 troch	miestach	bolo	 nasle-
dovné:	1.	J.	Sekera	–	M.	Beň,	2.	V.	Dunajčak	
ml.	–	P.	Müller,	3.	S.	Maskaľ	–	D.	Vaňko.				
	 	 	 	 		Štefan	Bočko


