
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 09. decembra 2021 

 
 
 

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

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

MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír Šandor, 

Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík  

    

Návrhová komisia: Marek Michlovič, Vladimír Šandor, MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Hlasovanie: 

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

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

Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík  

 

    

Overovatelia:  Marek Michlovič, Vladimír Šandor 

 Hlasovanie: 

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

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

Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: 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 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 30.09.2021 
7.   Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2021   
8.   Návrh VZN č. ../2021 o miestnych daniach 
9.   Návrh VZN č. ../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   
      odpady na území mesta 
10. Návrh VZN č. ../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl  
      a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022 
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2022 - 2024  
12. Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR  
      mesta Strážske na roky 2022 – 2030 
13. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie  
      projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste  
      Strážske“ 
14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2022 
15. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva  
      v Strážskom na 1. polrok 2022 
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 637 015 poistné  
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na mestskom  
      úrade 
18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku  
      2020 
19. Informácie zo zasadnutí komisií  
20. Interpelácie poslancov 
21. Diskusia-Rôzne 
      - Informácia k nízkouhlíkovej stratégii 
22. Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske  
23. 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, Marek Michlovič, Vladimír Šandor, 

Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

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

V Uznesení č. 262/2021 zo dňa 13.10.2021 v časti  

MsZ žiada: 

- Primátora mesta zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených podmienok 

na úradnej tabuli a webovej stránke mesta – úloha splnená. 

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

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

– úloha splnená.  

Primátor informoval, že písomne požiadal predsedu KSK o predĺženie nájomnej zmluvy pre 

terajšieho nájomcu. Počas online rokovania, za prítomnosti zástupcov KSK a to riaditeľa 

úradu, správcu majetku KSK a za prítomnosti zástupkyne SOŠDaS v Strážskom Ing. Viery 

Venglarčíkovej, žiadosť mesta odmietli. Následne ponúkli mestu prenájom školského internátu 

za určitých podmienok,  da to doba nájmu 1 rok, nájomné 5 520 eur na rok a účel nájmu 

prevádzkovanie ubytovne pre sociálne znevýhodnených. Tieto podmienky sú pre mesto 

neprijateľné, nevýhodné, vzhľadom k tomu, že do tejto budovy je nutné investovať, zároveň 

platiť nájom, pričom tri štvrtiny ubytovaných nie sú z mesta Strážske. Elektronicky bola 

odoslaná ešte jedna žiadosť aj so stanoviskom mesta, že ponuka KSK je pre mesto nevýhodná 

a v ktorej primátor opätovne žiada KSK, aby predĺžili nájomnú zmluvu s  terajším  

prevádzkovateľom, ktorý už tam má svoje zariadenie a skúsenosti, a to minimálne do 

skončenia zimného obdobia. Do dnešného dňa sme odpoveď nedostali, možnosti mesta sú teda 

nulové. 

 

Úlohy z Uznesenia č. 262/2021 zo dňa 13.10.2021: 

- Referentke personalistiky a miezd pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na voľbu 

hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom na deň 09.12.2021  

– úloha splnená. 

- Pripraviť podklady pre voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom a schváleným 
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volebným poriadkom pre voľbu hlavného kontrolóra – úloha splnená. 

 

- 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 

- úloha splnená,  budeme o tom rokovať pri bode Informácie zo zasadnutí komisií. 

 

-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: 

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 

 – úloha splnená, budeme o tom rokovať pri bode Informácie zo zasadnutí komisií. 

 

-Pripraviť dodatok k VZN č. 6/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb s termínom splnenia 31.01.2022 - termín trvá. 

     

V Uznesení č. 262/2021 zo dňa 13.10.2021 v časti  

MsZ odporúča:  

Náčelníkovi MsP zvolať pracovné rokovanie so štátnou políciou, regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva za účelom prerokovania možnosti riešenia porušovania verejného 

poriadku, 

Primátor – p. Roman, náčelník MsP dohodol termín pracovného stretnutia, ktoré súvisí 

s úlohou pripraviť dodatok k VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb. Vzhľadom k pandemickej situácii a vyhlásením núdzového stavu, bolo stretnutie 

zrušené a preložené na január 2022.  

 
Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ   
 
Informoval primátor: 

Pripomienky PaedDr. Dzurillovej: 

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

detskom ihrisku. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – pri detskom ihrisku ešte nebolo možné orezávať, teraz začína 

sezóna orezávania,  mali by sme to stihnúť do konca tohto roka. 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – popínavé rastliny boli vysadené na to, aby  tam bol tieň, chládok,  

v jarnom období ich budeme orezávať. 

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

chodníka.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – budú orezané tak, aby nezasahovali do chodníka.  

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – do konca roka budú orezané. 

- 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.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – zamestnanom MsPS to bolo vysvetlené. 

  

Pripomienky MUDr. Maškulíka: 

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

Primátor poďakoval poslancom, ktorí sa stretli a vypracovali zoznam- poradovník plánovaných 

opráv miestnych komunikácií a chodníkov, avšak cesta popri Laborci nie je v plánovanom 

zozname.  

S tým súvisí aj pripomienka Ing. Drutára: 

 - 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.  

Cesta p. Bančeja je v plánovanom zozname na 9. mieste, bude sa realizovať v rámci finančných 

možností mesta. 

 

Pripomienka MUDr. Maškulíka: 

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

Primátor – projekt rekonštrukcie námestia je pripravený k nahliadnutiu na MsÚ. Taktiež bude 

elektronicky odoslaný poslancom. Mesto požiadalo krajský úrad o určenie stavebného úradu, 
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následne  bude žiadať o stavebné povolenie, predbežná cena je 2 000 080 eur, veríme, že pri 

verejnom obstarávaní bude cena nižšia.  

 

Pripomienka p. Kusého: 

 – 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.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – všetky chýbajúce a popraskané sklá sme doplnili lexanom. 

Znečistené sklá budú do konca roka vyčistené.  

 

Pripomienky Ing. Drutára: 

– na starom sídlisku v stredovej uličke nesvieti osvetlenie. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – osvetlenie už bolo opravené pred konaním zasadnutia MsZ. 

 

- 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. jedná sa o záhony, ktoré si občania sami vysadili,  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS –  o kríky pri bytovkách sa starajú zamestnanci MsPS. Ďalšiu 

výsadbu si realizovali občania uvedeného sídliska, ktorí sa o ňu starajú, my im tam 

nezasahujeme, nebránil by som tým obyvateľom, záhony sú pekne upravené. 

 

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

Primátor - p. Bočková, referent ŽP konzultovala túto záležitosť so zamestnancom regionálnej 

a potravinárskej správy, pojednáva o tom zákon o veterinárnej starostlivosti. Podľa informácií, 

obmedzenia potrebných vzdialenosti obytných budov boli zrušené, podnikateľ využíva 

pozemky mimo intravilánu obce, objekt bývalého družstva bol na to určený, úrad regionálnej 

a veterinárnej správy nemôže obmedzovať chov,  neumožňuje jej to zákon. 

 

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

to dopadlo ? 

Primátor – nikto nepožadoval súčinnosť, mesto aj napriek tomu, že nemá s tým nič spoločné, 

aktívne koná. Zúčastnili sme sa na viacerých stretnutiach vo VVS, na ktoré boli pozvaní aj 

zástupcovia bytových družstiev, Domsprávu, s. r. o. , teda správcovia bytových jednotiek, ale 

k nijakej dohode nedošlo.  Domspráv, s. r. o.  už začína riešiť niektorý z obytných domov. 

Došlo k zmene zákona,  mesto bude aj naďalej pokračovať v aktivitách, aj keď by sme mali 
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byť len súčinní, nie aktívni,  veríme, že po zmene zákona dôjde k riešeniu a kdesi sa pohneme. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2021 
   
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že za účasti riaditeľa 

a ekonómky MsPS sa uvedeným materiálom poslanci zaoberali na pracovnej porade. 

 

MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske 

k 30.09.2021. 

 
K bodu č. 7: Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2021   
   
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že poslanci sa na 

pracovnej porade zaoberali týmto návrhom a na ich otázky bolo zodpovedané. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia doplnila informácie o navrhovaných zmenách 

položiek rozpočtu mesta. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh schváliť.  
 
MsZ schvaľuje:  

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4. zmenu rozpočtu mesta 

rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

a/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 262 985,92 €  

b/presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených prílohách bez 

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a) 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný. 

Príjmy vo výške:   7 830 878,12 €  

Výdavky vo výške  7 830 878,12 € 

Príjmy: 

Bežný rozpočet    4 280 599,24 € 

Kapitálový rozpočet  2 443 620,68 € 

Finančné operácie  1 106 658,20 € 

Rozpočet mesta    7 830 878,12 € 
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Výdavky: 

Bežný rozpočet   4 487 542,44 € 

Kapitálový rozpočet             3 277 177,68 € 

Finančné operácie       66 158,00 € 

Rozpočet mesta   7 830 878,12 € 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 8:  Návrh VZN č. ../2021 o miestnych daniach 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k uvedenému 

návrhu v zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Zároveň upozornil na zmenu 

sadzby dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu, z ročnej sadzby dane 1,25 €/m2 na 

ročnú sadzu dane 1,50 €/m2 . 

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia sa oboznámila s návrhom VZN  o miestnych 

daniach, neboli vznesené pripomienky a odporúča MsZ predložený návrh schváliť. 

 

MsZ sa uznieslo:  

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o miestnych daniach. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 9:   Návrh VZN č. ../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že k predloženému 

návrhu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne pripomienky. Na základe kritiky od občanov 

mesto navrhuje zníženie poplatku za komunálny odpad  o 50 %  pre poplatníka – fyzickú osobu, 

ktorá k 1.1. kalendárneho roka dosiahne vek 70 rokov a viac. Poplatok bude pre poplatníka 

znížený bez potreby žiadať o jeho zníženie. 
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Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – po prerokovaní návrhu VZN neboli žiadne 

pripomienky ani návrhy členov komisie, preto komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 

predložený návrh schváliť. 

 

MsZ sa uznieslo: 

Na Všeobecne záväznom nariadení č.2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
K bodu č. 10: Návrh VZN č. ../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

K predloženému návrhu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne pripomienky.  

 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia sa oboznámila s predloženým návrhom 

a odporúča MsZ tento návrh schváliť. 

 

 MsZ sa uznieslo: 

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

K bodu č. 11:  Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2022 - 2024  
 
Písomný materiál Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2022 – 2024 a Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Strážske na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky  

2023 – 2024 mali poslanci k dispozícii doma. Predložený materiál bol prejednaný na pracovnej 

porade poslancov. 
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Ing. Marko, hlavný kontrolór - predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2022 je zostavený ako 

vyrovnaný a neobsahuje významné rizikové faktory. Na základe uvedených skutočností môže 

byť návrh rozpočtu na rok 2022 predložený na schvaľovací proces a Návrh rozpočtu na roky 

2023 – 2024 odporúčam zobrať na vedomie.  

Primátor poukázal na to, že prognóza je v rozpore s ministerstvom financií, že podielové dane 

nebudú tak narastať. Pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2022 sme vychádzali z údajov z roku 

2020. Taktiež upozornil, že v roku 2020 bola uzavretá skládka Pláne, v dôsledku čoho bude 

mestu v príjmovej časti rozpočtu aj v roku 2022  chýbať okolo 150 000 €.   

 
MsZ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Strážske na 

rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024. 

 
Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – Návrh rozpočtu mesta v roku 2022 odzrkadľuje 

základné potreby mesta v oblasti prevádzkových nákladov, na zabezpečenie plynulého chodu 

všetkých prevádzok mesta, za účelom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb pre občanov. 

V rozpočte sú zahrnuté plánované kapitálové výdavky na tieto projekty: Vodozádržné 

opatrenia, Zberný dvor, Rekonštrukcia OD Laborec, Rekonštrukcia amfiteátra, Rekonštrukcia 

MŠ, stavebné úpravy pomníka a náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu. 

Komisia odporúča MsZ Návrh  rozpočtu na rok 2022 schváliť. 

 

PaedDr. Dzurillová – položka 637 videozáznam zo zasadnutia MsZ je rozpísaný na dvoch 

riadkoch, čo to znamená, bude dostatok finančných prostriedkov na to, lebo minule to tak 

nebolo rozpísané. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia vysvetlila, že rok 2020 bol krytým fondom 

rezerv, keďže sme nemali dostatok bežných príjmov. Na tento rok nemôžeme používať 

finančné prostriedky z fondu rezerv na bežné výdavky, preto je to financované z vlastných 

zdrojov, z bežných príjmov, je to iná forma krytia. 

 

Rozpočet mesta Strážske na roky 2023 – 2024 MsZ zobralo na vedomie. 

 

MsZ schvaľuje: 

Rozpočet Mesta Strážske na rok 2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu 

vo výške 6 135 525,00 € 
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Bežný rozpočet:     

Príjmová časť rozpočtu              4 166 098,00 € 

Výdavková časť rozpočtu               4 166 098,00 € 

 

Kapitálový rozpočet:   

Príjmová časť rozpočtu              1 392 950,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                1 921 488,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu    -528 538,00 € 

Finančné operácie:   

Príjmová časť rozpočtu                 576 477,00 € 

Výdavková časť rozpočtu                      47 939,00 € 

Prebytok finančné operácie                   528 538,00 € 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

 K bodu č. 12: Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického 

dokumentu PHRSR mesta Strážske na roky 2023 – 2030 

  
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že MsZ v Strážskom, 

dňa 07.12.2016 Uznesením č. 226/2016 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

na roky 2016 - 2022 v súlade s metodikou tvorby z r. 2014. Vzhľadom k tomu, že končí 

platnosť aktuálneho dokumentu PHSR 2016 – 2022 a na základe Zákona č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja, mesto z uvedených dôvodov pristupuje k vytvoreniu nového 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023 -2030. Na vytvorenie 

strategického dokumentu využije vlastné personálne kapacity aj vďaka projektu „Zefektívnenie 

verejnej správy regiónu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, 

prostredníctvom ktorého došlo k zvýšeniu personálnych kapacít o 1 pracovné miesto s 

posilnením kapacít na odborný personál.  

Tvorba strategického dokumentu je naplánovaná  v mesiacoch január – november 2022. 
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MsZ schvaľuje: 

Vstupnú správu  pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Strážske na roky 

2023 – 2030. 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
K bodu č. 13: Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
a spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu 
Viacúčelovej sály v meste Strážske“ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že hlavným 

cieľom projektu je úprava vnútorných priestorov viacúčelovej sály, ktorá je súčasťou zástavby 

kultúrno-spoločenského objektu v meste Strážske, za účelom zvýšenia kvality poskytovaných 

služieb a zlepšenia hygienických štandardov. 

 
MsZ schvaľuje: 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie kvality služieb 

a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-

SC77-2021-75, 

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom 

„Zvýšenie kvality služieb a hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske“ vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 10.000,- eur, 

- realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
K bodu č. 14: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  
1. polrok 2022 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
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MsZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2022 

 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 

MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2022 – 30.06.2022 

v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

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

Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Jozef Meňovčík 

 
K bodu č. 15: Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského 
zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2022 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 
 
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom 

na 1. polrok 2022 MsZ zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 637 015 
poistné 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou bol zistený nedostatok, ktorý bol odstránený a nebolo potrebné prijímať ďalšie 

opatrenia. 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov –  
EK 637 015 poistné. 
 
K bodu č. 17: Správa hlavného kontrolóra z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu 
na mestskom úrade 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou neboli zistené nedostatky. 
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Správu hlavného kontrolóra z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na mestskom úrade 

MsZ zobralo na vedomie.  

 
K bodu č. 18: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol 
vykonaných v roku 2020 
 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 

kontrolou bolo konštatované, že hlavnému kontrolórovi neboli do začiatku kontroly predložené 

informácie o splnení opatrení. Ani po urgencii na predloženie informácie o splnení prijatých 

opatrení pri kontrolách nebola do ukončenia kontroly požadovaná informácia písomne 

predložená.  

Vzhľadom na kontrolné zistenia bol o výsledku kontroly najprv vypracovaný návrh správy 

obsahujúci aj lehotu na možné vyjadrenie sa ku kontrolným zisteniam a takisto kontrolórom 

navrhnuté opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov. 

Následne po uplynutí lehoty bola vypracovaná správa o výsledku kontroly obsahujúca aj 

akceptované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol 
vykonaných v roku 2020. 
 

K bodu č. 19: Informácie zo zasadnutí komisií 
 
Komisia kultúry, školstva a mládeže – informoval Mgr. Marek  
 
Vzhľadom k tomu, že trvá pandémia koronavírusu,  do konca roka sa nebudú organizovať 
žiadne vianočné akcie, ani Silvester na námestí. 
 
Redakčná rada- informovala PaedDr. Dzurillová 
 
Dňa 01.12.2021 sa členovia prvýkrát stretli s novou zodpovednou redaktorkou novín Naše 

mesto Mgr. M. Králikovou. P. G. Grmolcová, bývalá zodpovedná redaktorka a členovia 

redakčnej rady Marek Michlovič, Danka Baánová žiadajú zrušiť členstvo v redakčnej rade. 

MsZ ruší 
Členstvo Gabriely Grmolcovej, Mareka Michloviča a Danky Baánovej v redakčnej rade. 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
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Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 

MsZ volí 

Za člena redakčnej rady Mgr. Martinu Králikovú. 

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

P. Šuľak upozornil, aby v období pred a po Vianociach bol zabezpečený vývoz odpadov tak, 

aby neboli preplnené kontajnery a nevznikal okolo nich neporiadok; aby sa neopakovala 

situácia z minulého roka. 

Zápis z komisie životného prostredia je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Finančná komisia – informoval Ing. Drutár 
 
Všetky body programu zasadnutia finančnej komisie už boli na dnešnom zasadnutí MsZ 
prerokované.  
Zápis zo zasadnutia finančnej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Bytová komisia – informoval p. Knap 
 
Komisia odporúča opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u nájomcov, ktorí majú 

splnené záväzky voči mestu do 31.12.2022 a u nájomcov, ktorí nemajú splnené záväzky, do 

31.03.2022. 

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu 

A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440): 
 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU NA OBDOBIE DO 

Dančišin Erik U-3/A/5 31.03.2022 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

Makara Milan, Ing. U-3/C/1 31.03.2022 

Skoupilová Ingrid U-3/C/3 31.03.2022 

Turok-Meceňová Jana U-3/C/4 31.12.2022 

PRIEZVISKO A MENO 
 

ČÍSLO BYTU NA OBDOBIE DO 

Goroľová Miroslava A-1 31.12.2022 

Dudičová Gabriela A-2 31.03.2022 

Tokár Gabriel A-3 31.03.2022 

Adamová Margita a Adam František A-4 31.12.2022 

Balogová Žaneta A-5 31.12.2022 

Žilková Lucia A-6 31.12.2022 

Goroľ Karol a Goroľová Silvia A-7 31.03.2022 

Adam Emil A-8 31.03.2022 

Šmaťo Ján a Šmaťová Eva A-9 31.12.2022 

Janičo Roman a Janičová Ingrid A-10 31.12.2022 

Tokárová Veronika a Tokár Martin B-1 31.12.2022 

Kapura Ján a Kapurová Ľudmila B-2 31.03.2022 

Tolvajová Albína B-3 31.12.2022 

Tolvajová Gabriela B-4 31.12.2022 

Ridajová Silvia a Ridaj Karol B-5 31.12.2022 

Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav B-6 31.12.2022 

Dudičová Renáta a Dudič Stanislav B-7 31.03.2022 

Ridajová Iveta a Ridaj Gejza B-8 31.03.2022 

Šmaťová Anna B-9 31.03.2022 

Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav B-10 31.12.2022 
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Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 
 
Bianka Mundírová, Astrová 4 Michalovce – bol zverejnený zámer na prenájom pozemku na 
ulici Staničnej p. č. 821/1-2, ku ktorému neboli doručené žiadne pripomienky, komisia 
odporúča zámer schváliť.  
 
MsZ schvaľuje: 

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, 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., 
Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  
Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 
 
Zásielkovňa (materská spoločnosť Packeta Group) žiada umiestniť samoobslužné výdajné 

miesta boxov – komisia navrhuje miesto na ulici Družstevnej medzi poštou a obytným domom  

/bývalá stará večierka/, čo sa týka výšky nájomného, postupovať v zmysle vnútorného predpisu 

za prenájom pozemku podľa výmery. Komisia odporúča 3 x po 2 stĺpce poháňané batériou. 

Odporúčame prekonzultovať so zástupcami firmy uvedené miesto a požiadavky.   

 
Martin Hajdučko, Reštaurácia Aztéka žiada o predĺženie lehoty investičného zámeru 

vyplývajúceho z nájomnej zmluvy. Jedná sa o obnovu spevnenej plochy parkoviska pred 

reštauráciou. Termín v zmluve je do 31.12.2021. Nájomca odôvodňuje svoju žiadosť 

katastrofálnou  situáciou v podnikateľskom prostredí gastrosektora - zatvorené prevádzky a iné 

obmedzenia počas ich fungovania. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu, nie je 

schopný tento investičný zámer do konca roka zrealizovať.  

Komisia odporúča predĺžiť termín investičného zámeru do 31.12.2022.  
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MsZ schvaľuje: 

Žiadosť Martina Hajdučka, Jahodná 518/1, Strážske o predĺženie lehoty investičného zámeru 

vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 54/2019 o nájme nehnuteľnosti „Mestská jedáleň“ – 

zrealizovanie obnovy spevnenej plochy v zmysle zmluvy - do 31.12.2022. 

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

Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír 

Šandor, Martin Šuľak, Zdržal sa: Miroslav Kusý, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
Zverejnený zámer na zriadenie 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. Neboli vznesené žiadne pripomienky. Komisia, keďže sa nejedná o prenájom, zobrala 

na vedomie. 

 

MsZ schvaľuje: 

Zriadenie 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 
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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., 

Michal Knap,  Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
Uskutočnila sa verejná obchodná súťaž na kúpu garáží, mestu bola doručená jedna obálka na 
garáž č. 6 – kúpna cena 5000,00 Eur, uchádzač splnil podmienky. Komisia zobrala na vedomie. 
 
MsZ schvaľuje: 

Výsledok verejnej obchodnej súťaže  na prevod nebytového priestoru č. 6 – garáž o výmere 

23,60 m², ktorý sa nachádza na prízemí bytového domu so súpisným číslom 253, postavenom 

na pozemku parcely registra C KN č. 523/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  o 

výmere 520 m²,  na ulici Obchodnej v Strážskom a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku 2360/237100 pre Ing. Jaroslava 

Micháleka, Komenského 19, 073 01  Sobrance. 

 

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
Primátor informoval, že dňa 06.12.2021 bola mestu doručená žiadosť Reality Experts, s. r. o., 

Mierová 630 Strážske o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na podzemné elektrické 

vedenie a VN rozvádzač v zmysle schváleného ohlásenia drobnej stavby „SO 01 

Rekonštrukcia NN káblovej siete, SO 02 Rozšírenie DS NN siete“. Zmluva bude uzatvorená 

medzi Mestom Strážske ako povinný z vecného bremena , Východoslovenská distribučná,  

a. s. ako oprávnený z vecného bremena a Reality Experts, s. r. o. ako investor. Jedná sa 
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o elektrické prípojky pre budúce rodinné domy na ul. Pri parku. Písomný materiál bol doručený 

poslancom.  

 
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 na pozemkoch: 

 
Katastrálne 

územie 

Parc. č., register Druh pozemku  m2 LV 

Strážske 1406/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 246 1236 

Strážske 1390/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 709 1765 

Strážske 28/1 „E“ Lesný pozemok   1 331 1765 
 

- dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

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

PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek 

Michlovič,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 

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 na pozemkoch:  

 

Katastrálne 

územie 

Parc. č., register Druh pozemku  m2 LV 

Strážske 1406/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 246 1236 

Strážske 1390/1 „C“ Zast. plocha a nádvorie   1 709 1765 

Strážske 28/1 „E“ Lesný pozemok   1 331 1765 
 

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

jednorazovú náhradu, ktorá bude povinnému zaplatená treťou zmluvnou stranou investorom 
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REALITY EXPERTS, s.r.o., Mierová 630, 072 22  Strážske IČO: 44977026. Jednorazová náhrada 

bude stanovená v znaleckom posudku, ktorého vyhotovenie zabezpečí investor. Zriadenie vecného 

bremena je z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí s odôvodnením, že investor REALITY EXPERTS s.r.o. a Spoločnosť 

Východoslovenská distribučná plánujú na časti predmetných pozemkov vybudovať stavbu  „SO 02 

Rozšírenie  DS NN siete“ vo verejnom záujme. Predmetom stavby  je realizácia podzemného 

elektrického vedenia a VN rozvádzača, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dodávka elektrickej 

energie pre vlastníkov stavebných pozemkov na ulici Pri parku. 

  

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
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 

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

T: 21.12.2021      Z: MsÚ 

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

Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  

Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 
Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva, športová komisia, komisia výstavby a ÚP, komisia 
ochrany verejného poriadku a vyraďovacia komisia nemala zasadnutie.  
 
K bodu č. 19,20:  Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
Primátor - dňa 15.6.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský 

orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, doručila Mestu Strážske 

„Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ projektu 

s názvom „Nízkouhlíková stratégia mesta STRÁŽSKE“. Vypracovanie nízkouhlíkovej 

stratégie bolo realizované dodávateľsky spoločnosťou  TERA green s. r. o., ktorá bola vybraná 

na základe výsledku verejného obstarávania. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 
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23.10.2020. V spolupráci s mestom od uvedeného dátumu prebiehali konzultácie a zber 

vstupných údajov pre zhotovenie strategického dokumentu. Spoločnosť TERA green s. r. o. 

predložila spracovaný „Návrh nízkouhlíkovej stratégie“, ku ktorej je možné zaslať 

pripomienky najneskôr do 15.01.2022. Vzhľadom na rozsah dokumentu,  návrh strategického 

dokumentu zašleme poslancom e-mailom. Predpokladaný dátum schvaľovania nízkouhlíkovej 

stratégie je február 2022. Nízkouhlíkovú stratégiu je možné chápať ako jeden zo základných 

nástrojov, ktorý v snahe iniciovať zlepšenie kvality životného prostredia na regionálnej úrovni 

pomáha riešiť globálne environmentálne problémy, otepľovanie, ktoré považujeme za 

najdôležitejší indikátor klimatickej zmeny.  

Informáciu k nízkouhlíkovej stratégii MsZ zobralo na vedomie. 
 
 
Prehľad projektov mesta Strážske mali poslanci k dispozícii doma.  

Prehľad projektov mesta Strážske MsZ zobralo na vedomie. 
 
P. Šuľak navrhol odmenu pre poslanca vo výške 400 € v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov  

MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre poslanca MsZ vo výške 400 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 

 

Hlasovanie: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Miroslav Kusý,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek Michlovič,  Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Zdržal sa: Michal Knap, Proti: Ing. Ondrej Drutár, Neprítomný: Jozef Meňovčík 

 

Primátor navrhol odmenu pre zástupcu primátora vo výške 500 € za aktívny prístup a časovo 

náročný proces pri riešení aktuálnych problémov mesta v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov. 

 
MsZ schvaľuje: 

Odmenu pre zástupcu primátora mesta vo výške 500 € za aktívny prístup a časovo náročný 

proces pri riešení aktuálnych problémov mesta v súlade s Zásadami odmeňovania poslancov 

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

PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Marek 

Michlovič,  Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomný: Jozef Meňovčík 
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P. Knap – v akom štádiu je futbalové minihrisko po požiari, je to už vyriešené ? 

Primátor – vinníkom sú maloletí, mesto zvažuje ako postupovať voči rodičom, či to 

nepostúpime na súd. Voľné finančné prostriedky na opravu ihriska teraz nemáme, budeme 

hľadať cestu z iných zdrojov,  počkáme na vyhlásenie výziev. 

MUDr. Jurečková, PhD. – v akej výške je škoda, ako je to s maloletými, je možné zvážiť 

trestnoprávnu zodpovednosť ?  

Primátor – škoda je vo výške 50 000 eur. 

JUDr. Dorič, právnik mesta  - mesto uvažuje o náhrade škody. 

Primátor – sú to ťažké rozhodnutia, výsledok nevidíme ružový, vzhľadom k tomu, že nikto nič 

nevymôže a skončí sa to tak ako s exekúciami, že za každú exekúciu mesto doteraz muselo 

zaplatiť trovy exekúcie. 

 

MUDr. Maškulík - čo s kruhovým objazdom. 

Primátor – pozemok sme už predali, prebehlo verejné obstarávanie,  je všetko pripravené tak, 

že nič nebráni tomu, aby sa stavba realizovala, robím všetko preto, aby sa začalo realizovať, 

podľa najnovších informácií by sa malo začať v jari 2022. 

 

PaedDr. Dzurillová - pred bývalou Lekárňou Jožka je už druhý mesiac prevrátený odpadkový 

kôš. 

Ing. Drutár – žiadam kontrolu retardérov v meste, prípadne zvážiť výmenu, neplnia funkciu. 

 

P. Kusý – sme pripravený spustiť zimný štadión ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS  podrobne informoval o stave chladiaceho systému, o viacerých 

problémoch a prekážkach na spustenie prevádzky štadióna, ktoré by mali byť odstránené 

maximálne do dvoch týždňov. Spustiť prevádzku bude možné na základe epidemiologickej 

situácie a prijatých protipandemických opatrení. 

 

K bodu č. 22: Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske  
 

Voľby riadila trojčlenná volebná komisia, ktorú schválili poslanci na zasadnutí MsZ dňa 
13.10.2021.  
PaedDr. Dzurillová, predsedníčka volebnej komisie informovala, že do výberového konania na 
funkciu hlavného kontrolóra mesta Strážske sa prihlásilo 6 uchádzačov, ktorí splnili všetky 
stanovené kritériá. Zároveň podrobne oboznámila o priebehu volieb. Voľba hlavného 
kontrolóra prebiehala na základe schváleného volebného poriadku tajným hlasovaním 
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poslancov. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Každý uchádzač má právo vystúpiť na tomto 
rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu max. 3 minúty. Nasledovalo vystúpenie 
uchádzačov v abecednom poradí, ktorí sa predstavili. Po vystúpení všetkých uchádzačov 
komisia vydala hlasovacie lístky a obálky každému z prítomných poslancov. Prebehlo tajné 
hlasovanie poslancov. Po skončení hlasovania predsedníčka volebnej komisie vyhlásila 
prestávku, počas ktorej volebná komisia pristúpila k sčítaniu hlasov.  
 
PaedDr. Dzurillová, predsedníčka volebnej komisie oznámila výsledok voľby hlavného 
kontrolóra mesta Strážske: 
Počet vydaných hlasovacích lístkov a obálok: 9 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov a obálok: 9 
Počet platných hlasovacích lístkov: 9 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
 
Kandidát č. 1: Ing. Marek Elek – počet hlasov: 0 
Kandidát č. 2: Ing. Adrián Grigeľ – počet hlasov: 0 
Kandidát č. 3: Vratislav Lipovský – počet hlasov: 0 
Kandidát č. 4: Ing. Ľudmila Makarová – počet hlasov: 1 
Kandidát č. 5: Ing. Miloš Marko – počet hlasov: 3 
Kandidát č. 6: Mgr. Ján Škutka – počet hlasov: 5 
 
Keďže ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, do 2. kola 
postúpili kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov Ing. Miloš Marko a  
Mgr. Ján Škutka. 
 
Prebehlo druhé kolo voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov. 
Po skončení hlasovania predsedníčka volebnej komisie vyhlásila prestávku, počas ktorej 
volebná komisia pristúpila k sčítaniu hlasov. 
PaedDr. Dzurillová, predsedníčka volebnej komisie oznámila výsledok druhého kola voľby 
hlavného kontrolóra mesta Strážske.  
 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 9 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9 
Počet platných hlasovacích lístkov: 9 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
 
Ing. Miloš Marko – počet hlasov: 4 
Mgr. Ján Škutka – počet hlasov: 5 
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Za hlavného kontrolóra mesta Strážske bol zvolený Mgr. Ján Škutka.  
 

Primátor poďakoval za prácu volebnej komisii, taktiež Ing. Milošovi Markovi, terajšiemu 

hlavnému kontrolórovi mesta Strážske a zablahoželal  novému hlavnému kontrolórovi mesta 

Strážske Mgr. Jánovi Škutkovi.  

 
MsZ konštatuje, že 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

MsZ volí  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. J/, § 18a  ods. 1 § 18a ods. 5 Zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra mesta Strážske Mgr. 

Jána Škutku na obdobie 6 rokov od 01.01.2022 do 31.12.2027. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 6 3 / 2 0 2 1 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť, za celoročnú 
prácu, zaželal príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roka 
a  rokovanie o 16,10 hod. ukončil.  
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara       Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:    Marek Michlovič   Vladimír Šandor 
     


