
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 20. januára 2022 

 
 
 

Prítomní:  PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef 

Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Marek Michlovič  

    

Návrhová komisia: Mgr. Ľuboš Marek, Martin Šuľak, MUDr. Marián Maškulík 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Martin Šuľak  

Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Jozef Meňovčík, Marek 

Michlovič  

 

    

Overovatelia:  Mgr. Ľuboš Marek, Martin Šuľak 

 Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal 

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

Martin Šuľak  

Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, 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.   Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na prestavbu atletickej dráhy na  
      futbalovom štadióne v Strážskom 
5.   Odkúpenie pozemkov registra KNC p. č. 534/2 a p. č. 534/18 - zmena 
6.   Záver 
 
Hlasovanie za schválenie programu:  

Za: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, Mgr. Ľuboš 

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

Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič  

 
K bodu č. 4: Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na prestavbu atletickej 
dráhy na futbalovom štadióne v Strážskom 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma.  

Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“,  

s termínom na podávanie žiadostí 31.01.2022. Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej 

športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality 

existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu 

športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu 

mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja 

športovej infraštruktúry. Predkladaný projekt „Obnova atletickej dráhy v meste Strážske“  rieši 

obnovu tartanovej 400 m atletickej 2-dráhy s 4-dráhovou rovinkou a doskočisko do diaľky 

s rozbehovou dráhou. Finančný príspevok projektu je 60 % a 40%  sú vlastné zdroje žiadateľa.  

 

Ing. Harmanová, referent pre projekty a granty doplnila ďalšie podrobné informácie s tým, že 

výška finančných prostriedkov spoluúčasti mesta by mala byť 86 313 eur.  
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MUDr. Dana Jurečková, PhD. –  budú to využívať žiaci základnej školy, strednej školy, 

vyhovovalo by to pre podmienky ZŠ, mali možnosť sa vyjadriť k tomuto aj športové kluby, 

ZŠ,  či SOŠ ? 

Primátor – jednou z podmienok uvedeného projektu bolo to, že atletická dráha musí byť 

verejne prístupná pre všetkých občanov mesta, nesmie byť v uzavretom areáli, preto sme ju 

navrhli umiestniť na futbalový štadión. Športové kluby, základná ani stredná škola sa k tomuto 

projektu nevyjadrovali. 

PaedDr. Dzurillová – každá škola by sa tešila, ale dvojdráhová je nevyhovujúca, nedá sa na nej 

behať štafeta, lepšia by bola štvordráhová a taktiež suma za dvojdráhovú je veľmi vysoká. 

Z akých finančných prostriedkov by to mesto financovalo ? Bolo by pekné mať obnovenú 

atletickú dráhu, pokiaľ by v našom meste neboli chodníky, cesty, budovy, strechy 

v dezolátnom stave. Radšej investovať do opráv a údržby. Koľko ľudí využíva chodníky 

a cesty a koľko bude využívať atletickú dráhu. 

Primátor – financovať to budeme z prebytku hospodárenia mesta za rok 2021.  

Ing. Harmanová, referent pre projekty a granty - štvordráhová bude dvojnásobne drahšia,  

vyberali sme najekonomickejší a najlacnejší variant obnovy atletickej dráhy. 

 

Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia. 

P. Šuľak – súhlasím s predloženým návrhom, treba do tohto zainvestovať, urobiť niečo nové 

pre občanov nášho mesta. 

P. Meňovčík – som za predložený návrh. 

P. Šandor – bude sa opravovať miniihrisko, ktoré zhorelo, či ostáva ako spálenisko. 

Primátor –  oprava je naplánovaná, bol vypracovaný rozpočet, náklady na opravu sú cca  

52 tisíc eur, samozrejme bude vyhlásená súťaž,  ale mesto bude hľadať aj cudzie zdroje. 

P. Knap – aká je predpokladaná suma záverečného účtu, keďže ešte potrebujeme investovať 

do ďalších projektov ako sú rekonštrukcia materskej školy, či rekonštrukcia námestia. Zvážiť, 

či je v tejto chvíli nutné do tohto projektu investovať. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia – mesto by malo mať výšku prebytku 

hospodárenia cca 400 tisíc eur. 

 

Hlasovanie za schválenie: 

a) predloženia žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Obnova 

atletickej dráhy v meste Strážske“, realizovaného v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 výzvy 



- 4 - 

Fondu na  podporu športu,  ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Strážske; 

b) zabezpečenia realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu do výšky maximálne 100 000 eur (v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci). 

 

Za: MUDr. Dana Jurečková, PhD., Jozef Meňovčík, Martin Šuľak,  

Zdržal sa: Vladimír Šandor,  

Proti: PaedDr. Jana Dzurillová, Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, 

Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Marek Michlovič  

 

Hlasovaním poslancov tento návrh nebol schválený. 

 
K bodu č. 5: Odkúpenie pozemkov registra KNC p. č. 534/2 a p. č. 534/18 - zmena 
   
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že z dôvodu zmeny 

čísla listu vlastníctva majiteľa pozemkov UNIBAU SK, s. r. o. Humenné (z LV č. 2494 na 

LV č. 2865), je potrebné zrušiť v Uznesení č. 251/2020  bod C/10 a nahradiť ho novým 

znením uznesenia. Keďže to bolo spôsobené nedopatrením zo strany firmy UNIBAU SK,  

s. r. o. Humenné,  náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra (z kupujúceho 

Mesto Strážske na predávajúceho UNIBAU SK s. r. o.) bude znášať firma UNIBAU SK,  

s. r. o. Humenné. 

 

MsZ ruší: 

Bod C/10 Uznesenia č. 251/2020 zo dňa 04.06.2020. 

Hlasovanie: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap, 

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Marek Michlovič 

 

MsZ schvaľuje: 

Odkúpenie pozemkov registra KNC parcela číslo 534/2 druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 189 m² a registra KNC parcela číslo 534/18 druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 201 m², katastrálne územie Strážske, zapísané na LV č. 2865, 
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vlastník UNIBAU SK, s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné v prospech kupujúceho Mesto 

Strážske za cenu 15,00 €/m², t. j. 5 850 € s DPH. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

do katastra bude znášať predávajúci UNIBAU SK s. r. o. 

 

Hlasovanie: Za: PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Michal Knap,  

Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík,, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomní: Ing. Ondrej Drutár, Miroslav Kusý, Marek Michlovič  

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 6 4 / 2 0 2 2 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
o 14,27 hod. ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara       Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:    Mgr. Ľuboš Marek   Martin Šuľak   
   


