
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 13. októbra 2021 

 
 
 

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

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek,  

 MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

   
 
Návrhová komisia: PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak, Mgr. Ľuboš Marek 

Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

      

  

Overovatelia:  PaedDr. Jana Dzurillová, Martin Šuľak 

Hlasovanie: 

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

Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián 

Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

    

   
      

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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O t v o r e n i e 
 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 13,00 hodine a viedol Ing. Vladimír Dunajčák, 
ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.  
 
P r o g r a m  
1.   Otvorenie 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
3.   Schválenie programu zasadnutia MsZ 
4.   Kontrola plnenia uznesení 
5.   Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 
6.   Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2021  
7.   Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021  
8.   Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2021   
9.   Návrh 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 základnej  
      umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú   
      úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach. 
10. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2021 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske 
12. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske - návrh 
13. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského  
      zastupiteľstva konaných v roku 2020 
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na  
      mestskom úrade 
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov na špeciálne služby 
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly procesu výstavby parkoviska pri FŠ a jeho súlad  
      s platnými normami a VZN mesta 
17. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného  
      pomeru na mestskom úrade 
18. Informácie zo zasadnutí komisií  
19. Interpelácie poslancov 
20. Diskusia-Rôzne 
      - Dotácie na kultúrne podujatie podnikateľským subjektom  
21. Záver 
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Hlasovanie za schválenie programu:  

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

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

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

Úlohy z Uznesenia č. 258/2021 zo dňa 01.07.2021: 

 

- 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 s termínom 31.12.2021 

- termín trvá.  

   

- 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 s termínom  31.10.2021  

- termín trvá. 

 

- Aktualizovať organizačnú štruktúru MsPS mesta Strážske – písomný materiál mali poslanci 

k dispozícii doma – úloha splnená. 

 

Aktualizovanú organizačnú štruktúru MsPS mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie.   

 

- Vypracovať analýzu čerpania celkového rozpočtu MsPS k 30.06.2021 – úloha splnená, je 

samostatným bodom dnešného rokovania.  

 

- Vypracovať úplné znenie VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom 

Strážske – úloha splnená. 

 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

 

 
 



- 4 - 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  
 
Informoval primátor: 
 

Pripomienky Ing. Drutára: 

 – pri východe od Tesca na hlavnú cestu po ľavej strane má Tesco reklamu, ktorá bráni vo 

výhľade. 

P. Roman, náčelník MsP - zo stanoviska okresného dopravného inšpektorátu, o ktoré sme 

požiadali, vyplýva, že je to v súlade s platnými zákonmi a normami, ale budeme ešte 

kontaktovať Tesco, ak budú ochotní, budú to riešiť. aby to riešili, ak budú ochotní. 

 

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

Primátor – bolo to už odstránené, dôvodom plesnenia bolo to, že v byte nebola izolácia. 

 
Pripomienka 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.  

Ing. Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS podrobne informoval o odstránených nedostatkoch 

a o hľadaných riešeniach pri odstraňovaní ďalších nedostatkov.  

Mgr. Marek ešte upozornil na plesnivú zadnú stenu v Dome smútku. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 
K bodu č.6: Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06. 2021 
 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča čerpanie rozpočtu MsPS zobrať 

na vedomie 

PaedDr. Dzurillová – zahŕňa tento materiál aj požiadavku poslanca z minulého zasadnutia MsZ 

dofinancovať rozpočet MsPS na mzdy, bude postačujúci do konca roka ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – bolo to zapracované, rozpočet bude postačujúci. 

 

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2021 MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 7: Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – podľa podrobného prehľadu plnenia príjmov, ako 

aj čerpania výdavkov v tabuľkovej časti rozpočtu  je zrejmé, že v prvom polroku 2021 sa 

rozpočet mesta plní úmerne k danému obdobiu. Komisia odporúča plnenie finančného 

rozpočtu mesta Strážske zobrať na vedomie. 

Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 8: Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením  
č. 3/2021   
 
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 III. zmenu rozpočtu mesta 

rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

a) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 112 036,20 €  

b) Presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný. 

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 € 
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Finančné operácie       66 158,00 € 

Rozpočet mesta   7 567 892,20 € 

Hlasovanie:  

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

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

K bodu č. 9: Návrh 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 základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu 
detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach. 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v zákonnej lehote 

boli doručené pripomienky od poslankyne PaedDr. Dzurillovej. Navrhuje zmeniť výšku 

mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ na 10 € a termín úhrady poplatku k 15.dňu 

v danom mesiaci. Návrh mesta, ktorý bol prerokovaný s riaditeľkou MŠ je 18 €. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie - komisia sa oboznámila s návrhom dodatku VZN 

a odporúča MsZ výšku mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ z pôvodného návrhu 18 € 

zmeniť na 14 € a termín úhrady poplatku  do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

PaedDr. Dzurillová – na porade poslancov po konzultácii sme sa dohodli zmeniť výšku 

poplatku na 12 €, preto sťahujem svoj návrh 10 €.  

MUDr. Dana Jurečková, PhD. – 18 € nie je to až taká vysoká suma pri dnešných vstupných 

nákladoch. Stúpajú náklady na energie, plyn, ak má mesto prežiť a fungovať v meste to, čo má,  

som za návrh mesta 18 €, aj napriek tomu, že to je nepopulárne.  

PaedDr. Dzurillová - v tejto pandemickej dobe majú mnohí rodičia nestabilné príjmy, začiatok 

školského roka  matku troch detí stojí vysoké náklady. V konečnom dôsledku si to odnesú deti 

a rodičia, ktorí si to nebudú môcť dovoliť zaplatiť. 

Ing. Drutár navrhol udeliť slovo riaditeľke MŠ, aby sa vyjadrila.  

PaedDr. Grigeľová, riaditeľka MŠ informovala, že mestu podala návrh, aby sa v zmysle zákona 

ujednotila suma mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ. Požadovala minimálne 14 €,   

z pôvodných 10 € na 14 € nie je až taký vysoký nárast. Po vzájomnej dohode so zriaďovateľom 

bol dohodnutý návrh výšky mesačného poplatku 18 €. Zároveň poukázala na to, že náklady sa 

budú neustále zvyšovať, nikto sa nepýta, či budú mať dostatok finančných prostriedkov. 

Primátor doplnil, že termín úhrady poplatku je daný zákonom, ostáva nezmenený. Zároveň 

poukázal na skutočnosť, že rozpočet mesta je do dnešného dňa naplnený len na jednu tretinu. 



- 7 - 

Hlasovanie za návrh mesta - výška poplatku 18 eur: 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

Hlasovaním poslancov nebol tento návrh schválený. 

 

Hlasovanie za návrh finančnej komisie - výška poplatku 14 eur:  

Za: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Zdržal sa: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Proti: PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Ľuboš 

Marek, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ sa uznáša:  

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 základnej umeleckej škole, 

na činnosti centra voľného času , školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v školských jedálňach. 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Zdržal sa: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Proti: PaedDr. Jana 

Dzurillová, Mgr. Ľuboš Marek, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

K bodu č. 10: Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za 
I. polrok 2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

P. Šuľak, predseda komisie životného prostredia - komisia berie správu o odpadoch na 
vedomie. 
 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správu za I. polrok 2021 MsZ 

zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 11: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že funkčné obdobie 
terajšieho kontrolóra uplynie 31.12.2021, preto mesto v súlade s § 18 a 18a Zákona č. 369/1990 
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Zb. v platnom znení predkladá návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske. Hlavného 
kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Pracovný pomer 
možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred 
vyhlásením voľby hlavného kontrolóra. V materiáli je navrhovaný 0,5 pracovný úväzok. 
 

MsZ schvaľuje: 

a) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske tajným hlasovaním poslancov 

Mestského zastupiteľstva.  

b) Kvalifikačné a ďalšie predpoklady:  

- minimálne úplné stredné vzdelanie  

- bezúhonnosť  

c) Náležitosti písomnej prihlášky:  

- identifikačné údaje – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický 

respektíve e-mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní  

- súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom 

zastupiteľstve podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov 

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- životopis s uvedením doterajšej praxe a zastavanej pracovnej pozície  

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Meno a priezvisko 

Rodné priezvisko 

Dátum a miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia 

Rodné číslo 

Doklad totožnosti (číslo občianskeho preukazu alebo pasu) 

Pobyt: Obec, ulica, číslo, PSČ 

Pohlavie 

Štátne občianstvo 

Údaje matky žiadateľa: Meno, priezvisko a rodné priezvisko 

Údaje otca žiadateľa: Meno a priezvisko 

- kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého prihláška 

nespĺňa náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na hlasovacom lístku 

kandidátov 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 
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iným spôsobom (hmotnoprávna lehota) 

e) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti 

zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 

072 22 Strážske s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Pri osobnom doručení 

sa prihláška podáva výlučne na podateľňu Mestského úradu, Námestie A. Dubčeka 300, 

Strážske, č. kancelárie 2 s tým istým označením.  

f) Komisiu zloženú z poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorá overí splnenie kvalifikačných 

a ďalších predpokladov v termíne do 26.11.2021:           

PaedDr. Janu Dzurillovú, Ing. Ondreja Drutára, Martina Šuľaka 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
MsZ vyhlasuje: 

V súlade s § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Strážske na deň 09.12.2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom.  

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
PaedDr. Dzurillová navrhla zmeniť dĺžku pracovného úväzku hlavného kontrolóra 
z polovičného na plný pracovný úväzok. 
 
Hlasovanie za návrh mesta pracovný čas hlavného kontrolóra 18,75 hodín, týždenný pracovný 
čas, bez prestávky na jedenie a oddych, t. j. 0,5 pracovný úväzok. 
 
Za: Martin Šuľak  

Proti: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. Miroslav 

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

Hlasovaním poslancov nebol tento návrh schválený. 
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Hlasovanie za návrh PaedDr. Dzurillovej pracovný úväzok hlavného kontrolóra z polovičného 
na plný pracovný úväzok. 
 
MsZ určuje: 

Pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky na jedenie 

a oddych, t. j. 1,0 (plný) pracovný úväzok. 

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

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor,  

Zdržal sa: Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
MsZ žiada: 

Primátora mesta zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených podmienok 

na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ ukladá: 
 

a) Referentke personalistiky a miezd pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na   

    voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom na    

    deň 09.12.2021.               Z: v texte 

    b) pripraviť podklady pre voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom a 

    schváleným volebným poriadkom pre voľbu hlavného kontrolóra. 

    T: 30.11.2021     Z: referentka personalistiky a miezd   

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
K bodu č. 12: Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske – návrh 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom 
doplnil niektoré úpravy vo volebnom poriadku.  
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MsZ schvaľuje: 

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske dňa 09.12.2021. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
K bodu č. 13: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí 
mestského zastupiteľstva konaných v roku 2020 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva 

konaných v roku 2020 MsZ zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov 
a smerníc na mestskom úrade 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie boli prijaté odporúčania a opatrenia. 
 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na 

mestskom úrade MsZ zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov na špeciálne 
služby 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie boli prijaté odporúčania a opatrenia. 
 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov na 
špeciálne služby. 
 
K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly procesu výstavby parkoviska pri 
FŠ a jeho súlad s platnými normami a VZN mesta 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou neboli zistené nedostatky. 
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PaedDr. Dzurillová – je bežnou praxou na mestskom úrade, že podávateľ žiadosti si ju sám  

prijíma na registratúre ?  

Ing. Marko, hlavný kontrolór - nie je to bežnou praxou, bola to len zhoda náhod, že žiadateľom 

bol štatutár futbalového oddielu a aj zamestnanec MsÚ, ale nemá to vplyv na výsledok 

posúdenia. 

 

Správu hlavného kontrolóra z kontroly procesu výstavby parkoviska pri FŠ a jeho súlad 

s platnými normami a VZN mesta MsZ zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra o kontrole dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru na mestskom úrade 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 
Správu hlavného kontrolóra o kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru na mestskom úrade MsZ zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 18: Informácie zo zasadnutí komisií  
 
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek 
 
Členovia komisie boli informovaní o pripravovanej akcii ,,101.rokov futbalu“. Referentka 

kultúry predložila členom komisie program, ktorý s vedením mesta pripravili na dni osláv 

18.09.2021 a 19.09.2021. Ing Dušan Cacara oboznámil členov komisie z akých položiek boli 

vyčlenené financie na pripravovanú akciu 101.rokov futbalu.  

Predseda Republikovej rady ŽST Trebišov p. František Demko informoval vedenie mesta 

o akcii, ktorú pripravujú na sobotu 16.10.2021. Konať sa má pri príležitosti 150. výročia trate 

Michaľany – Humenné. Bližšie informácie nám ŽST poskytnú v priebehu nasledujúcich dní, 

ktoré musia prispôsobiť aktuálne platným hygienickým opatreniam v súvislosti s COVID-19.  

 

Primátor ponúkol 5 voľných lístkov na uvedenú akciu, ak by mal niekto záujem, môže si ich 

vyzdvihnúť po ukončení zasadnutia MsZ.  

 
Zápis z komisie kultúry, školstva a mládeže  je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Finančná komisia – informoval Ing. Drutár 
 
Členovia komisie sa oboznámili s ponukou p. Sabolovej Jelinkovej o odkúpenie slovníka  

„JAK ME HUTORELI“. Nakoľko mesto už nemá dostatok tohto slovníka a o tento slovník je 

stále záujem zo strany občanov mesta, komisia odporúča zakúpiť ďalšie výtlačky tohto 

slovníka  min. vo výške 1 200 €. Komisia zobrala žiadosť na vedomie a odporúča  zakúpiť 

slovník JAK ME HUTORELI.  

Ostatné body programu zasadnutia MsZ už boli prejednané.  

Primátor - bolo to už zapracované v rozpočte, je možné to realizovať. 

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

 
Redakčná rada – informovala PaedDr. Dzurillová  
 
Nové číslo novín Naše mesto je pripravené, čakalo sa zasadnutím MsZ. Keďže máme novú 

zamestnankyňu referátu kultúry a športu, navrhujeme za člena redakčnej rady p. Silviu 

Pavlišinovú. Zároveň navrhujeme zrušenie členstva Mgr. Beáty Dankovej, ktorá z rodinných 

dôvodov žiada o zrušenie členstva. 

  
MsZ ruší: 

Členstvo Mgr. Beáty Dankovej v redakčnej rade 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
MsZ volí :  

Člena redakčnej rady Silviu Pavlišinovú 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý 
 
Zasadnutie komisie dňa 13.08.2021: 

- Podnet občanov - nespokojnosť občanov s rekonštrukciou miestnych komunikácií 

a chodníkov.  
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- Oboznámenie komisie s termínom začatia prác (odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 

14.07.2021) a Zmluvou o dielo č. 4905.1062036VVA so spoločnosťou EUROVIA, .a. s. 

Rôzne: 

- Upozornenie komisie a občanov mesta Strážske na bezpečnosť v meste (usporiadania  

spoločenských akcií v miestnych prevádzkach, neporiadok a parkovanie motorových vozidiel 

na námestí). 

- Využite Kolkárne (školiaceho strediska) pre občanov mesta Strážske. 

 

Zasadnutie komisia dňa 20.09.2021: 

- Žiadosť o odpredaj pozemku CKN p. č. 438/1 k. ú. Strážske od žiadateľa Ing. Jozef Varga, 

Vranov nad Topľou a Ing. Martina Guregová, Vranov nad Topľou - komisia opätovne 

neodporúča odpredaj pozemku. 

- Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty od žiadateľov Jarmila Šepeľová, Rastislav Šepeľa, 

Berta Kužmová a Mgr. Pavol Matis - komisia neodporúča vybudovanie prístupovej cesty aj 

napriek tomu že je v územnou pláne, počkať na ďalšie zapracovanie . 

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

P. Šuľak poukázal na nárast produkcie objemového odpadu o 45,58 percent , ktorý nestačí 

MsPS umiestňovať, spracovávať  a dávať na skládku. 

V diskusii odznelo: 

- pri vjazde do areálu bývalých kasárni na ľavej strane sa nachádza plocha, na ktorej rastie 

invázna drevina pohánkovec japonský – plocha sa rozširuje. 

- pri vchode do areálu ATV  rastie invázna drevina pajaseň žliazkatý. 

- občania mesta sa sťažujú, že kompostéry sú ložiskami potkanov – je potrebné zabezpečiť 

nejakú špeciálnu sieťku na dno, ináč ľudia prestanú kompostovať. 

- ako mesto postupuje pri riešení problému pasenia kráv za rodinnými domami na 

ul. Krivošťanskej, je na chov dobytka v blízkosti rodinných domov potrebný nejaký súhlas? 

- pri zadnej bráne do záhradkárskej osady SIHOŤ je stále veľké množstvo odpadu, odpad je 

rozťahaný na stále sa zväčšujúcej ploche. 

 

Zápis zo zasadnutia komisie ŽP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Mgr. Voľanská  
 
Komisia diskutovala o hromadiacich sa námietkach a sťažnostiach na porušovanie nočného 

kľudu z prevádzok barov a nočných klubov. Komisia odporúča pripraviť návrh na dodatok k 

VZN č. 6/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorý by 

upravoval prevádzkový čas barov, nočných klubov a reštaurácií tak, aby bol v súlade so 

zákonom. 

MUDr. Jurečková, PhD. - prejednať s právnikom mesta, aby sme neporušili zákon, aby návrh 

mesta bol podložený právnickými faktami v súlade so zákonom. 

 

Primátor - mestu bola doručená sťažnosť p. H. Besterciovej ohľadom porušovania nočného 

pokoja hlučnou hudbou z prevádzky Lemon Market pri usporiadaní spoločenských podujatí. 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

P. Besterciová požaduje informovať mestské zastupiteľstvo o jej sťažnosti, žiada poslancov 

MsZ, aby bezodkladne prehodnotili svoje rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie 

spoločenských akcií v prevádzke Lemon Market a zrušili súhlas na prevádzkovanie takýchto 

akcií. Primátor upozornil, že poslanci nemajú právomoc na udelenie súhlasu, či nesúhlasu na 

prevádzkovanie spoločenských akcií. Sťažnosť bola doručená Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva, ale do dnešného dňa nemáme odpoveď. Aj keď je to záležitosť RÚVZ, mesto 

oslovilo ohľadom merania hluku uvedenej prevádzky tri oprávnené organizácie. Ani jedna 

z nich nebola k dispozícii z rôznych dôvodov(zdravotné, materská..) a meranie neuskutočnili.  

 

JUDr. Dorič odporučil k tejto záležitosti zvolať pracovné stretnutie poslancov, aby sa 

prekonzultovalo, čo je v kompetencii mesta a čo nie, meranie väčšinou nič nepreukáže, je to 

veľmi ťažko dokázať. Zároveň odporučil dátum na prijatie úlohy na január 2022. 

 
MsZ ukladá: 
Pripraviť dodatok k VZN č. 6/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb 
T: 31.01.2022     Z: MsÚ 
 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 
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MsZ odporúča: 

Náčelníkovi MsP zvolať pracovné rokovanie so štátnou políciou, regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva za účelom prerokovania možnosti riešenia porušovania verejného 

poriadku. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
Bianka Gajdošová, rod. Mundírová,  Astrová 4, Michalovce žiada o prenájom pozemku na ulici 

Staničnej p. č. 821/1-2 na umiestnenie kontajnerového modulu rýchleho občerstvenia. Ide o 

101 m². 

S touto žiadosťou súvisí aj žiadosť Sabo Gas, s. r. o. o vyňatie časti pozemku p. č. 821/1-2 

o výmere 101 m² z dôvodu jeho nevyužívania. 

Uvedené žiadosti sme už mali na dvoch komisiách. Na základe vyzvania boli doručené 

stanoviská ORPZ-ODI, VVS, VSD, SPP, SSC. Žiadosť bola upravená zo 77 m² na 101 m², 

z dôvodu že je nutné zobrať do prenájmu už celý zostávajúci cíp po hlavnú cestu. Z hľadiska 

obchodu a podnikania komisia nemá výhrady, ide o podnikateľskú činnosť – službu pre 

občanov. Komisia odporúča schváliť zámer za cenu za prenájmu 10 Eur/m²/rok.  

 

MsZ udeľuje súhlas: 

Na vyňatie časti pozemku registra „C“ parcelné č.  821/2 o výmere  cca 101 m² z predmetu 

Zmluvy č. 302/2010 o nájme pozemku uzavretej s nájomcom Sabo Gas s. r. o. v zmysle žiadosti 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
MsZ schvaľuje: 

Spôsob prenájmu 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: dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a  

ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ schvaľuje: 

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, Astrová 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 predmetnom pozemku bude umiestnený kontajnerový modul 

s prevádzkovaním služieb rýchleho občerstvenia, ktoré sú v uvedenej lokalite blízko železničnej 

stanice v súčasnosti nedostupnými. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer na prenájom  časti pozemku registra „C“ parcelné č.  821/2, výmera  101 m² 

pre Bianka Gajdošová, rod. Mundírová, Astrová 4, 071 01  Michalovce, IČO: 54 099 579. 

T: po vyňatí pozemku od Sabo Gas s.r.o.  Z: MsÚ 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 
Žiadosť Ing. Jozef Varga, Ing. Martina Guregová, Vranov nad Topľou o odkúpenie časti 
pozemku p. č. 438/1 – 480 m². Tento pozemok je susediaci s pozemkom, ktorý vlastnia. 
Využitie pozemku: výstavba skladu použitých pneumatík a príslušenstva, odstavná plocha pre 
autá podnájomcov v budove na ulici Mierovej 271 - komisia neodporúča schváliť.  
 
Nájomníci OD Laborec – pripomienky: 

- na pánskych toaletách namontovať dávkovače.  

- pri vstupoch z obidvoch strán dezinfekčný stojan.  
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- toalety treba opäť vymaľovať a opraviť.  

 - bola by potrebná výmena dverí na toaletách - nedajú sa dobre zamykať. 

-.na medzichodbe roztrhané linoleum, o ktoré zakopávame.  

- pri hlavnom vchode vymeniť priemyselnú rohožku. 

Komisia uvedené zobrala na vedomie a odporúča riešiť v rámci kompetencií Mestského úradu 

– minimálne dezinfekciu na chodby a namontovať dávkovače tak ako na 1. poschodí. 

 

Zásielkovňa /materská spoločnosť Packeta Group/ –žiadosť o umiestnenie samoobslužných 

výdajných miest boxov – opätovne sme vyzvali členov k úvahe o vhodnom mieste umiestnenia 

v meste Strážske.    

Sklad prebratý od nájomcu firmy KOOR Východ – komisia odporúča uvedený sklad zbúrať 

a miesto využiť na parkovisko. Parkovacími miestami sa odľahčí parkovanie a dopravná 

situácia na ulici Družstevnej. Komisia uvedené považuje za najvhodnejší návrh, aj čo sa týka 

investícií mesta, aj riešenia dopravnej situácie.  

 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice plánuje na časti 

predmetného pozemku vybudovať podzemnú stavbu „Strážske-ul. Komenského, 1.Mája, 

Jahodná, P. Horova – úprava NN,DP“ vo verejnom záujme. Predmetom 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. 

 

MsZ schvaľuje: 

Spôsob zriadenia 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 

Parc. č., register Druh pozemku  M2 LV 

Strážske 1510/3, „E“ Zast. plocha   1 976 1765 

Strážske 1193/1 „C“ Zast. plocha 15 351 1236 

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

Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak,  

Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ schvaľuje: 

Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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 

Parc. č., register Druh pozemku  M2 LV 

Strážske 1510/3, „E“ Zast. plocha   1 976 1765 

Strážske 1193/1 „C“ Zast. plocha 15 351 1236 

Strážske 1152/6 „C“ Zast. plocha   1 518 1236 
 

pre Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice na dobu neurčitú za 

jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí s odôvodnením, 

že Spoločnosť Východoslovenská distribučná, plánuje na časti predmetného pozemku 

vybudovať podzemnú stavbu „Strážske-ul. Komenského, 1.Mája, Jahodná, P. Horova – úprava 

NN,DP“ vo verejnom záujme. Predmetom stavby je výstavba a úpravu 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 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ ukladá: 

Zverejniť zámer zriadenia vecného bremena formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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:  
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Katastrálne 

územie 

Parc. č., register Druh pozemku  M2 LV 

Strážske 1510/3, „E“ Zast. plocha   1 976 1765 

Strážske 1193/1 „C“ Zast. plocha 15 351 1236 

Strážske 1152/6 „C“ Zast. plocha   1 518 1236 

 
pre Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Bytová komisia – informovala Mgr. Voľanská  
 
MsZ schvaľuje: 
Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 
Goroľ Karol a Goroľová Silvia  A-7 31.12.2021 

Adam Emil  A-8 31.12.2021 

Tokárová Veronika B-1 31.12.2021 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila B-2 31.12.2021 

Ridajová Silvia B-5 31.12.2021 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav B-7 31.12.2021 

Šmaťová Anna B-9 31.12.2021 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav B-10 31.12.2021 
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B) Nájomné byty Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

MsZ ruší : 

Zapisovateľa komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej činnosti a komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva Bc. Andreu Hudákovú. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

MsZ volí: 

Zapisovateľa komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej činnosti a komisie sociálnej pomoci 

a zdravotníctva Mgr. Martinu Kužmovú 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informovala MUDr. Jurečková, PhD.  
 
Komisia zasadnutie nemala. MUDr. Jurečková, PhD. poďakovala Bc. A. Hudákovej za 
vynikajúcu spoluprácu a teší sa na ďalšiu spoluprácu s Mgr. M. Kužmovou. 
 
Komisia ochrany verejného poriadku, športová komisia a vyraďovacia komisia zasadnutie 
nemala.  

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 
Dančišin Erik  U-3/A/5 31.12.2021 

Makara Milan  U-3/C/1 31.12.2021 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 31.12.2021 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4 31.12.2021 
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K bodu č. 19, 20: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne  
 
Informuje primátor: 

Prehľad projektov a dotácií, písomný materiál, mali poslanci k dispozícii doma.  

 

Košický samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 

o poskytovaní dotácií. Cieľom poskytnutia pomoci je prispieť k zlepšeniu kvality života 

obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu 

územia kraja. Hlavnou aktivitou projektu bude osadenie lanovej dráhy pre deti v rámci 

existujúceho detského ihriska v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie. Projektová 

dokumentácia mestského ihriska, ktoré bolo vybudované v roku 2009, rieši realizáciu projektu 

vo viacerých etapách. Touto žiadosťou by sme chceli doplniť jeden z ďalších naprojektovaných 

hracích prvkov ihriska. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predloženie žiadosti o dotáciu pre projekt s názvom „Doplnenie lanovej dráhy v rámci 

mestského ihriska“: 

- kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o dotáciu predložená: Výzva KSK ID/2021 

výška povinného spolufinancovania projektu  min. 10% z celkových oprávnených výdavkov  na 

realizáciu projektu  

- zabezpečenie financovania príp. neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

V súvislosti so schválenou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 

projekt „Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske“, je 

povinnosťou overiť, či osoba, podpisujúca Zmluvu o poskytnutí  NFP,  je oprávnená na 

konanie v mene a na účet žiadateľa pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí  NFP, ak oprávnenie na 

uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP jednoznačne nevyplýva z povahy postavenia tejto osoby 

(overenie sa týka najmä starostov, primátorov, predsedov združení). 
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Pre splnenie tejto podmienky, je potrebné predložiť Uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré 

obsahuje súhlas mestského zastupiteľstva pre primátora k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí 

NFP vrátane podpísania prípadných dodatkov  

 

MsZ udeľuje súhlas:  

Primátorovi mesta k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane podpísania prípadných 

dodatkov pre projekt „Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske“, 

kód projektu v ITMS2014+: 310021W423 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

  

Dňa 16.07.2021 Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske informovala 

Mesto Strážske, že nájomná zmluva o nájme školského internátu patriaceho do správy Strednej 

odbornej školy dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske končí do 31.12.2021. Z dôvodu, že 

v tomto zariadení sú ubytovaní sociálne odkázaní občania a počas zimného obdobia od 

01.01.2022 do 30.06.2022 by nemali možnosť si zabezpečiť ubytovanie, navrhujeme, aby 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom požiadalo uznesením VÚC Košice o predĺženie nájomnej 

zmluvy o prenájme internátu pre doterajšieho nájomcu Readymade Pro, s. r. o. do 30.06.2021.  

 
MsZ žiada:  

Primátora mesta požiadať KSK o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom školského internátu 

Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Mierová 727 do 30.06.2022. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič 

 

Zajtra o 13,00 hod. sa ohľadom rekonštrukcie námestia uskutoční stretnutie projektanta so 

záhradným architektom. Primátor pozval na stretnutie poslancov a členov komisie ŽP 

a komisie výstavby a ÚP.  

 

P. Šuľak – boli zapracované  finančné prostriedky vo výške 30 tis. eur do rozpočtu na 

dokončenie šatní na zimnom štadióne ? 

Primátor – áno, bolo to dnes schválené 3. zmenou rozpočtu mesta. 



- 24 - 

PaedDr. Dzurillová: 

– orezať konáre na parkovisku pri radovej výstavbe, ktoré zasahujú do elektrického vedenia pri 

detskom ihrisku. 

- na detskom ihrisku pri Tescu je zarastená drevená konštrukcia popínavými rastlinami. 

- pred ul. Vihorlatská 626 smerom od Jednoty ku križovatke zasahujú ostré ihličnany do 

chodníka.  

- pri bráne a v areáli ZŠ tienia obrovské konáre nové verejné osvetlenie.  

- prosím riaditeľa MsPS, aby vysvetlil zamestnancom MsPS, že na zasadnutí MsZ 1. júla 2021 

sa nehlasovalo za zvyšovanie platov pre MsPS, ale riešilo sa dofinancovanie pre MsPS.  

 

MUDr. Jurečková, PhD.: 

– náš región navštívila V. Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR, je nejaký výstup pre naše mesto ? 

- v akom štádiu je minioceliareň ?  

- je pravda, že tu bude výroba paličiek na zmrzliny ? 

 

Primátor potvrdil stretnutie s p. V. Remišovou, ktorú na jej požiadanie sprevádzal počas 

návštevy areálu, kde sa nachádzajú sudy s PCB látkami. Nič nové sme sa nedozvedeli, ale 

uistila ma, že v najbližšej dobe bude riešiť túto záležitosť. 

Situácia v minioceliarni sa nemení, podľa informácií manažéra sa na súde rieši vlastníctvo 

pozemkov, kým sa to  nevyrieši, majiteľ výrobu nespustí. 

Spoločnosť Smart wood Slovakia s .r. o. by mala vyrábať paličky do zmrzlín, mraziarenských  

a iných potravinárskych výrobkov, už požiadali mesto o stavebné povolenie. Výrobu by mali 

začať koncom roka 2022, mali by zamestnať 100 ľudí, malo by to byť bezodpadové 

hospodárstvo, ekologicky nezávadné. 

 

MUDr. Maškulík: 

 – občania ul. Krivošťanská žiadajú postaviť asfaltovú cesta popri Laborci.  

- poďakoval mestu za zorganizovanie osláv 101 rokov futbalu, pekná akcia, chýbali ľudia, 

slabá informovanosť občanov. 

- už prešiel rok a nič sa neudialo ohľadom námestia, nevieme cenu, aby sme zobrali úver. 

 

P. Kusý – pred rokom som žiadal o výmenu skla na autobusovej zastávke, do dnešného dňa to 

nebolo realizované. Pribudli aj ďalšie popraskané sklá a niektoré sú znečistené a pomaľované.  
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Ing. Drutár: 

– na starom sídlisku v stredovej uličke nesvieti osvetlenie. 

- na starom sídlisku kríky pri bytovkách nie sú upravené,  zasahujú do cesty, prebieha aj nejaká 

výsadba na mestských pozemkoch, nerobilo to mesto, neviem či je to žiadúci jav a čo s tým 

robiť. 

- každý občan na ul. Krivošťanskej by mal mať rovnakú cestu k domu, urobiť prednostne cestu 

k domu p. Bančeja, lebo mu  ju pravidelne berie voda. 

- je legislatívne v poriadku, z hľadiska veterinárnej správy chov dobytka blízko obytnej zóny? 

- žiadali občania z bytových spoločenstiev na sídlisku za cestou  mesto o nejakú súčinnosť, ako 

to dopadlo ? 

 

 

 
U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 6 2 / 2 0 2 1 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 14,56 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara      Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   PaedDr. Jana Dzurillová   Martin Šuľak   
 

      
 
 
 

 


