
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 12. mája 2022 

 
 
 

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

   Jurečková, PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík,  

   Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

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

   
Návrhová komisia: Ing. Ondrej Drutár, Vladimír Šandor, Jozef Meňovčík  

Hlasovanie: 

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

   Jurečková, PhD., Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

   Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, 

   Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič  

 

       

Overovatelia:  Ing. Ondrej Drutár, Vladimír  Šandor 

Hlasovanie: 

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

   Jurečková, PhD., Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak  

   Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, 

   Mgr. Ľuboš Marek, 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.   Záverečný účet mesta Strážske za rok 2021 
7.   Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
8.   Zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu „Výstavba kompostoviska  
      v meste Strážske“.    
9.   Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
      a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná –  
      Družstevná, Strážske  
10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení  
      k 31.12.2021 
11. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023-2025 
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2022 
13. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom 
      na II. polrok 2022  
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly použitia vybraných dotácií  
      poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021  
15. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z.  
      o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v ZUŠ  
16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok  
      2021 v MŠ, ZUŠ, CVČ 
17. Informácie zo zasadnutí komisií  
18. Interpelácie poslancov 
19. Diskusia-Rôzne 
20. Záver 
   
Hlasovanie za schválenie programu:  

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

Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Miroslav Kusý,  

MUDr. Marián Maškulík, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič  
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K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 
 
Informoval primátor:  

Úloha z Uznesenia č. 265/2022 zo dňa 24.02.2022: 

-Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 413/2, výmera  

5,81 m² pre Packeta Slovakia s. r. o., Sliačska 1/D, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 

– úloha splnená, zámer bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky.  

O uvedenom zámere budeme rokovať v bode Informácie zo zasadnutí komisií. 

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

K bodu č. 5: Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ  
 
Pripomienky Ing. Drutára: 

 – prechod pre chodcov pri gréckokatolíckej cirkvi je neosvetlený, navrhujem, ak je to v 

možnostiach mesta, osadiť také nadštandardné osvetlenie, aké máme na iných prechodoch.  

Primátor – osvetlenie prechodu pre chodcov bolo zrealizované z položky údržba budov 

a majetku mesta. 

- pri administratívnej budove bývalého LEMI je odkrytý kanál.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – zistili sme, že boli odkryté 3 kanalizačné vpúste s tým, že sa 

nachádzajú na súkromnom pozemku, ale aj napriek tomu ich zamestnanci MsPS  zakryli. 

- aký je odhad začatia prác na OD Laborec ?  

Primátor – súťaž bola ukončená, vyhrala firma Plynroz, a .s. Sobrance, ktorá už doručila návrh 

zmluvy o dielo. Dohodli sme sa, že zmluva bude podpísaná až po dodaní dostatočného 

množstva materiálu na začatie prác. 

Pripomienky PaedDr. Dzurillovej: 

 – v oblasti bytových domov sú na mnohých miestach parkovacie čiary slabo viditeľné, vieme to 

spraviť v spolupráci s MsPS, aby to bolo lacnejšie a v zmysle platnej legislatívy ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – vieme to realizovať vlastnými silami, striekanie  parkovacích čiar sa 

začne realizovať po ukončení zimnej údržby. 

- v Dome smútku nefunguje aparatúra, od júna striedavo nefunguje reproduktor, hučia 

mikrofóny.  

- počas pohrebu bol vstup do budovy, kde je WC, uzamknutý, zabezpečiť aby bolo počas 

pohrebu WC otvorené. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – problém s mikrofónom bol odstránený, na odomykanie vstupu 

do budovy počas pohrebu bol správca cintorína upozornený.  
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Pripomienka MUDr. Jurečkovej, PhD.: 

 – v bývalom závode Chemko dochádza k obmedzeniu prevádzky, aký možný počet 

nezamestnaných sa očakáva a aké to bude mať finančné následky pre mesto ?  

Primátor – okrem Chemka, skončili svoji činnosť aj ďalšie prevádzky, kde bolo prepustených 

cca 150 ľudí. V areáli Chemka ešte ostalo odhadom 700 až 800 zamestnancov. Pre mesto to 

bude znamenať dosť veľký výpadok daní na objektoch, ktoré ostanú prázdne.  

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 
K bodu č. 6: Záverečný účet mesta Strážske za rok 2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár s tým, že 

audítorom overená účtovná závierka bude vypracovaná do konca roka tak, ako to ustanovuje 

zákon. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – k predloženému návrhu neboli zo strany členov 

komisie vznesené žiadne pripomienky a komisia odporúča Záverečný účet mesta Strážske za 

rok 2021 schváliť. 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu Záverečného účtu mesta 

Strážske za rok 2021 – písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. 

 

Mgr. Škutka, hlavný kontrolór – v zmysle § 16 ods. 10 Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v 

Strážskom uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Mesta Strážske za rok 2021 

výrokom schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

MsZ zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu 

Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2021. 

 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia upozornila na zmenu, ktorá nastala po 

spracovaní a zverejnení návrhu záverečného účtu za rok 2021. Poslanci MsZ na zasadnutí dňa 

28.04.2022 schválili Uznesením č. 266/2022 zrušenie Uznesenia č. 245/2019 zo dňa 

27.06.2019 bod: Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Materská škola Strážske prístavba 

a rekonštrukcia“. Vzhľadom na danú situáciu je potrebné poskytnuté finančné prostriedky vo 
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výške 100 tis. eur z roku 2020 vrátiť do štátneho rozpočtu v plnej výške. Návrh Záverečného 

účtu Mesta Strážske za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o  

rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje 

celkový prehľad  rozpočtového hospodárenia, vrátane hodnotenia programového rozpočtu, 

bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako aj údaje o hospodárení príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

MsZ schvaľuje:  

-Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok 2021 bez výhrad. 

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

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

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

 

-Prebytok rozpočtu mesta vo výške 151 947,27 €. 

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

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

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

 

-Usporiadanie prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2021 takto:  

- vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 151 947,271 €. 

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

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

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

 

-Zostatok finančných operácií vo výške 745 593,21 €. 

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

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

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

 

-Usporiadanie zostatku finančných operácií: 

- Vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 171 288,30 €. 

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

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

Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 
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-Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 574 304,91 € na tvorbu rezervného 

fondu. 

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

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

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

 

-Hospodársky výsledok MsPS za rok 2021 v schvaľovaní zisk vo výške 12 966,18 €. 

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

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

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

 

MsZ ukladá:  

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 14 502,16 € 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T: 31.12.2022    Z: vedúca ekonomického oddelenia 

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

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

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

 

MsZ ukladá:  

Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 12 966,18 € 

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

T: 31.12.2022    Z: riaditeľ MsPS 

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

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

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

 

 

K bodu č. 7: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča predložený návrh schváliť. 
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Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia podrobne informovala o navrhovaných 

zmenách položiek rozpočtu mesta s tým, že v návrhu zmeny rozpočtu je zapracovaná suma  

250 000  eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  

Primátor informoval, že pracovná komisia za účasti poslancov po obhliadke mesta posúdila 

mestské komunikácie a chodníky a vypracovala návrh plánovaných opráv.  Poradie prioritných 

opráv chodníkov na uliciach bolo dohodnuté na pracovnej porade poslancov takto:  

ul. Za záhradami 200 000 eur, ul. F. Kráľa, Ľ. Štúra, ul. Kasárenská, ul. Obchodná 50 000 eur. 

 
PaedDr. Dzurillová – bol prísľub,  že sa dokončí asfalt pri ZŠ, počas prázdnin by bol ideálny 

čas, navrhujem to doplniť do zoznamu, aby sa na to nezabudlo na komisii výstavby a ÚP. 

Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu plánovaných opráv miestnych komunikácií: 

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

Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, Neprítomní: 

Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 

 

MsZ schvaľuje: 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Strážske 

rozpočtovým opatrením č.1/2022: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 466 164,70 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených prílohách 

bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a). 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 6 601 689,70 €. 

Príjmy vo výške:  6 601 689,70 € 

Výdavky vo výške:  6 601 689,70 € 

           Príjmy:  

Bežný rozpočet     4 353 563,00 € 

Kapitálový rozpočet    1 260 232,00 € 

Finančné operácie        987 894,00 € 

Rozpočet mesta      6 601 689,70 € 

Výdavky: 

Bežný rozpočet      4 367 762,00 € 
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Kapitálový rozpočet    2 185 988,00 € 

Finančné operácie        47 939,00 € 

Rozpočet mesta    6 601 689,70 € 

 

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

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

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

 

K bodu č. 8: Zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu „Výstavba 
kompostoviska v meste Strážske“.    
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že dôvodom zrušenia 

uznesenia je to, že došlo k zmene čísla výzvy v rámci ktorej bude mesto žiadosť o NFP 

podávať. Preto je potrebné zrušiť pôvodne schválené Uznesenie č.265/2022 bod C/3 zo dňa 

24.02.2022 a schváliť nové uznesenie. 

 

MsZ ruší: 

Bod C/3 Uznesenia č. 265/2022 zo dňa 24.02.2022  (pozn. predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok NFP310010BX16 – Výstavba kompostoviska v meste Strážske, kód výzvy 

OPKZP-PO1-SC111-2019-56). 

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

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

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

 

MsZ schvaľuje: 

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP310010CFB5 na sprostredkovateľský 

orgán v rámci výzvy nasledovne: 

- kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

- názov projektu: Výstavba kompostoviska v meste STRÁŽSKE 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov  558 878,90 € predstavuje čiastku  

27 943,95 € 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

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

 
K bodu č. 9: Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – 
Družstevná, Strážske  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že mesto Strážske má 

záujem podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom 

„Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske“. Cieľom projektu 

je komplexné riešenie  vnútro blokového priestranstva v rámci „Starého sídliska“ s dôrazom 

na revitalizáciu a doplnenie zelene, vytvorenie nových komunikácií a doplnenie technického 

vybavenia. 

 
MsZ schvaľuje: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Regenerácia vnútro blokového priestoru 

Okružná – Družstevná, Strážske realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 

mesta; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 41 352,61 Eur 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

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

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

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

 

K bodu č. 11: Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných 
zariadení k 31.12.2021 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

Mgr. Voľanská, zapisovateľka obchodno-podnikateľskej komisie a referent pre správu majetku 

a podnikanie informovala, že firma HAMI k dnešnému dňu uhradila svoj dlh. Komisia 

uvedenú správu odporúča zobrať na vedomie. 
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MUDr. Jurečková, PhD. - aká je vymožiteľnosť  nedoplatkov z roku 2008, 2009,2010, v akom 

je to štádiu, 14 rokov beží exekúcia ? 

Primátor – áno, exekúcia beží, mesto musí konať, nie je možné ich odpísať, exekútor to 

nevymôže a nakoniec aj tak mesto zaplatí trovy exekúcie. Mal by to uhradiť štát, predložil som 

túto požiadavku na komore miest a obcí, ale zatiaľ sa s tým nič neurobilo. 

MUDr. Jurečková, PhD. - apelovať na ZMOS-e, nech sa s tým niečo deje, nech mesto neznáša 

tieto náklady. 

Správu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2021 
zobralo MsZ na vedomie. 
 
K bodu č. 11: Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023-2025 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár, v ktorom 

poukázal na to, že termíny sa budú odvíjať od toho, kedy predseda vlády vyhlási voľby a bude 

to už záležitosťou nového mestského zastupiteľstva. 

Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023 – 2025 MsZ zobralo na 
vedomie. 
 
K bodu č. 12: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na  
II. polrok 2022 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

MsZ schvaľuje:  

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

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

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

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

 

MsZ poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2022 – 31.12.2022 

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

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

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

Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 
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K bodu č. 13: Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí 
MsZ v Strážskom na II. polrok 2022  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na 

II. polrok 2022 MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 14: Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly použitia 
vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou boli zistené nedostatky. 
 
MUDr. Jurečková, PhD. požadovala vysvetlenie k odporúčaniam a upozorneniam hlavného 

kontrolóra, nakoľko si myslí, že mesto doteraz postupovalo správne podľa zákona.  

Mgr. Škutka, hlavný kontrolór podrobne zdôvodnil svoje odporúčania. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – nakoľko mesto neporušuje zákon a doposiaľ sme žiadny problém 

nemali., odporúčam teraz neprijímať žiadne uznesenie. 

Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia.  

PaedDr. Dzurillová – veľmi zaujímavá a obohacujúca správa, z tohto materiálu som sa  až teraz 

dozvedela niektoré veci, ktoré som doposiaľ nevedela. 

 
MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly použitia 
vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021.  
 
K bodu č. 15: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania Zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
v ZUŠ  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou boli zistené nedostatky a na ich odstránenie boli prijaté opatrenia. 
 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania 
Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
v ZUŠ.  
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K bodu č. 16: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vybavovania sťažností 
a petícií za rok 2021 v MŠ, ZUŠ, CVČ 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že uvedenou 
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 
v MŠ, ZUŠ, CVČ MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 17: Informácie zo zasadnutí komisií  
 
Bytová komisia – informovala Mgr. Voľanská 

Komisia zobrala informácie o stave nedoplatkov na vedomie a odporúča schváliť opakované 

uzatvorenie zmlúv o  nájme bytu pre p. Erika Dančišina a p. Ing. Milana Makaru.   

 

MsZ schvaľuje: 

Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu: 

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

 
 
 
 

 

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

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

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

 

Komisia navrhuje ukončenie nájmu s p. Ingrid Skoupilovou z dôvodu neustáleho narastajúceho 

dlhu na nájomnom v obytnom dome U3 – Obchodná 440 Strážske. Po zasadnutí komisie 

Mgr. Kužmová, referentka sociálnych vecí oslovila Domspráv s. r. o. Michalovce ohľadom 

tejto záležitosti. Domspráv zašle p. I. Skoupilovej výzvu  6 týždňov pred ukončením zmluvy 

o nájme bytu, aby menovaná svoj dlh na nájomnom vyrovnala. V prípade, že uvedenú dlžnú 

čiastku nevyrovná Domspráv Michalovce podá Žalobu o  vypratanie z bytu.       

 

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 

Dančišin Erik U-3/A/5 31.12.2022 

Makara Milan U-3/C/1 31.12.2022 
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JUDr. Dorič, právnik mesta – keďže menovaná má malé deti, navrhujem dať jej poslednú šancu 

na vyrovnanie dlhu. Navrhujem uzatvorenie zmluvy o prenájme bytu pre p. Ingrid Skoupilovú 

za podmienky, že p. Ingrid Skoupilová uhradí k 30.06.2022 bežné nájomné a súčasne uhradí 

k 30.06.2022 minimálne 300 eur z dlžnej sumy nájomného. Zároveň pri vyplatení bežného 

nájomného a pri vyplatení minimálnej čiastky dlhu na nájomnom p. Ingrid Skoupilová uzatvorí 

splátkový kalendár na splácanie ďalšieho dlhu na nájomnom. 

 

MsZ schvaľuje: 

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Ingrid Skoupilovú, bytom U-3/C/3 za podmienky, že 

k 30.06.2022 uhradí dlžnú sumu alebo k 30.06.2022 uhradí bežné nájomné minimálne 300 eur 

z dlžnej sumy a uzatvorí splátkový kalendár za nezaplatenú časť dlhu. 

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

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

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

 

Bytová komisia odporúča predĺženie nájomných zmlúv - Nájomné byty – Nižší štandard  

(ul. Laborecká 280/29 a 281/27) Strážske do 31.12.2022. 

 

MsZ schvaľuje: 

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, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 

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

 

PRIEZVISKO A MENO 

 

ČÍSLO BYTU 

 

OPAKOVANÝ NÁJOM 

NA OBDOBIE DO 

Dudičová Gabriela A-2 31.12.2022 

Tokár Gabriel A-3 31.12.2022 

Goroľ Karol A-7 31.12.2022 

Adam Emil A-8 31.12.2022 

Kapura Ján B-2 31.12.2022 

Dudičová Renáta  B-7 31.12.2022 

Šmaťová Anna B-9 31.12.2022 
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Zápis zo zasadnutia bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 
Obchodno-podnikateľská komisia – informovala Mgr. Voľanská 
 
Packeta Slovakia s. r. o., Sliačska 1/D, 851 01  Bratislava žiadala o prenájom pozemku parcela 

registra „C“ č. 413/2 k. ú. Strážske o výmere 5,81 m² na umiestnenie samoobslužných 

výdajných boxov 3 x po 2 stĺpce. 

Stanovisko komisie: Zámer bol zverejnený na prenájom pozemku p. č. 413/2 – výmera  

5,81 m², za cenu prenájmu 7 Eur/m²/rok, na dobu neurčitú, neprišli žiadne pripomienky. 

Komisia odporúča schválenie prenájmu. 

 
MsZ schvaľuje: 

Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č.  413/2, výmera  5,81 m², druh pozemku:  

zastavaná plocha a nádvorie, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, okres Michalovce, obec: 

STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske pre Packeta Slovakia s. r. o., Sliačska 1/D, 851 01  Bratislava,  

IČO: 48 136 999 na dobu neurčitú za cenu prenájmu 7,00  €/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 6 stĺpcový Z-Box – výdajný 

samoobslužný box, ktorý slúži na doručovanie zásielok pre obyvateľov mesta - alternatíva 

poštovej služby s výhodami bezkontaktného prístupu 24 hodín denne. 

Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 
Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 

 
Žiadosť Derma ls, s. r. o. – Jana Kandová žiada o zápočet nákladov vynaložených pri úprave 

prenajatých nebytových priestorov na U2 – pedikúra. Predložené doklady: výmena okien 

a dverí, výmena radiátora, nákup dlažby. Uvedená žiadosť prerokovaná s oddelením výstavby 

p. Miškovičovou. Oddelenie výstavby skontrolovalo skutočne prevedené práce a odsúhlasilo 

účelne vynaložené náklady na prevedené stavebné práce – vyhotovená zápisnica. V zmysle 

zásad hospodárenia s majetkom mesta neboli uznané náklady na podlahu – uloženie dlažby.  

Komisia odporúča zápočet 50 % oprávnených nákladov vynaložených na stavebné úpravy 

prenajatých nebytových priestorov na U2 v zmysle zmluvy č. 2/2021 do platby nájomného 

nájomcovi Derma ls s. r. o., Jána Hollého 737/93, Michalovce, IČO: 46 007 130  vo výške 

758,70 Eur  v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta (§ 20). 
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MsZ schvaľuje: 
Zápočet 50 % oprávnených nákladov vynaložených na stavebné úpravy prenajatých 
nebytových priestorov na U2 v zmysle zmluvy 2/2021 do platby nájomného nájomcovi  
Derma ls s. r. o., Jána Hollého 737/93, Michalovce, IČO: 46 007 130  vo výške 758,70 Eur  
v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta (§ 20). 
 
Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 
Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin Šuľak, 
Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 
 
Žiadosť Radoslava Lipovského, Ľ. Štúra 550, 072 22  Strážske o financovanie opravy a obnovy 

budovy – nájomca požaduje obnovu severnej vonkajšej steny po poškodení pádu stromu 

a poškodenej prednej strechy. Vyčíslil náklady na tieto opravy (2 150 eur) a požaduje 

prefinancovanie nákladov - materiál, prácu vykoná svojpomocne. 

Stanovisko komisie: Po páde stromu bola strecha na budove Park Pub opravovaná. 

Z účtovného hľadiska, z hľadiska kontroly, kvality a zodpovednosti za vykonané stavebné 

práce nie je možné preplatenie nákladov za stavebný materiál nájomcovi.  Komisia odporúča 

nájomcovi postupovať v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta možnosťou požiadať 

o zápočet (zápočet podlieha samostatnému schvaľovaniu na MsZ, až po vykonaní stavebných 

prác, v maximálnej sume 50 % z nákladov zo zrealizovaných stavebných prác deklarovaných 

na základe troch predložených cenových ponúk na oddelenie výstavby).   

P. Kusý, predseda komisie výstavby a ÚP - komisia sa stotožňuje so stanoviskom obchodno-

podnikateľskej komisie a odporúča preplatenie nákladov po zrealizovaní stavebných prác 

v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta.   

Ing. Drutár, predseda finančnej komisie – komisia odporúča postupovať v zmysle Zásad 

o hospodárení s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 
Kvetinárstvo Q-tina žiada o odpustenie jednomesačného nájmu t. j. 181,36 Eur, nakoľko už 

niekoľko rokov dochádza k upchatiu odpadu, ktorý sa vylieva do skladových priestorov 

kvetinárstva. Stalo sa tak aj 01.04.2022 – dvakrát za deň, kedy došlo aj k znehodnoteniu tovaru. 

Týmto spôsobom žiada o vykompenzovanie nákladov, ktoré vznikli znehodnotením tovaru 

a nákladov na vyčistenie odpadovej rúry.  

Stanovisko komisie: Komisia odporúča riešiť vzniknuté škody prostredníctvom poistenia, 

ihneď po vzniku škodovej udalosti. Odpustenie nájmu neodporúča.   

 
Miniihrisko po požiari – riešiť opravu alebo odstránenie. 
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Primátor – dnes nemáme dostatok finančných prostriedkov na opravu, ale je predpoklad, že 

prostredníctvom MAS DUŠA bude vyhlásená výzva, do ktorej sa môže mesto zapojiť a žiadať 

finančné prostriedky, aby sme miniihrisko dali do pôvodného stavu.  

 

P. Meňovčík – ako sa to rieši, máme už páchateľov, máme to podané na polícii, čo s tým ďalej.  

Primátor – páchatelia sú známi, sú to maloletí. 

JUDr. Dorič, právnik mesta informoval, že na políciu bol podaný návrh na začatie trestného 

konania z dôvodu zanedbávania povinnej výchovy a starostlivosti. Návrh bol zamietnutý, 

keďže nebolo dokázané, že rodičia zanedbali povinnú výchovu a starostlivosť a preto nie je 

možné vymáhať škodu. 

P. Šuľak upozornil, že títo istí páchatelia sa presťahovali na detské ihrisko s cieľom všetko 

zničiť, oslovil už aj príslušníkov mestskej polície. 

MUDr. Jurečková, PhD. – navrhujem osloviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako zvýšený 

sociálny dozor nad rodinou. 

JUDr. Dorič – je to veľmi ťažké riešiť, ale môžeme to skúsiť.  

Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
 
Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 
 
Na ulici Zámočníckej pri neobývaných domoch a záhradách je zelený pás popri ceste 

zarastený, pred domom p. Hasíka zasahuje breza do cesty – pozemok je mestský, vyčistiť by 

to  mal MsPS, 

- zberné miesto BRKO za ulicou Zámočníckou je plné, je ho potrebné vyčistiť, 

- osloviť prevádzkovateľa otvoreného kanála – je tam vytvorená „bobria hrádza“, zadržiava 

vodu, pre väčších prietokoch je na kanále vysoká hladina a zároveň aby vyčistil pozemok okolo 

kanála, ktorý je v jeho vlastníctve, 

- „parčík“ smerom k železničnej stanici je zanedbaný, odporúča vyčistiť, vyrúbať staré 

a poškodené stromy, vysadiť nové, urobiť detské ihrisko a bežeckú dráhu (Zámočníka ulica – 

okolo zberného miesta BRKO –  Zámočnícka ulica), 

- medzi uzavretou časťou skládky Pláne a kanálom za skládkou je veľké množstvo nafúkaných 

plastov – osloviť prevádzkovateľa skládky. 

Zápis z komisie životného prostredia je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia ochrany verejného poriadku – informoval p. Meňovčík  
 
P. Meňovčík informoval, že komisia nezasadala. Upozornil a pohoršene sa vyjadril ohľadom 

toho, že pravidelne od rána do večera stretáva tie isté rómske deti, ktoré nechodia do školy, 

nikomu v škole nechýbajú, rieši to niekto ? Taktiež sa združujú pri Tescu, kde robia veľký 

neporiadok, zdržiavajú sa pri kontajneroch, stretávajú sa aj  pri kaštieli v parku, kde robia veľký 

neporiadok. Je potrebné  osloviť majiteľa, aby zabezpečil vstup do kaštieľa. 

PaedDr. Dzurillová – v prípade, ak žiaci nie sú v škole, majú neospravedlnené hodiny. ZŠ 

každý mesiac hlási zanedbávanie školskej dochádzky na políciu a na úrad práce,  postupujeme 

podľa zákona.  

MUDr. Maškulík - taktiež mám informáciu, že zneužívajú postihnuté dieťa na vymáhanie 

peňazí od vodičov áut a otravujú ľudí, je to hanba pre naše mesto. Upozorniť rodičov, že im 

deti zoberú do ústavu. 

MUDr. Jurečková, PhD. – odporúčam podať podnet na úrad práce na zvýšený sociálny dozor 

nad rodinou a taktiež to riešiť prostredníctvom sociálne pracovníčky 

 

Komisia výstavby a ÚP – informoval p. Kusý 

 

Komisia odporúča spracovať návrh a rozpočet na vybudovanie stojísk pre kontajnery.  

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k rozšíreniu miestnej komunikácie na p. č. 534/18 a 354/1 doplnenie 

– zmena investora z Unibau Sk s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné   

IČO: 46 578 676 na nového investora LAVI s. r. o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné,  

IČO: 53 102 959 – komisia odporúča schváliť. 

MsZ súhlasí: 

S výstavbou cestnej komunikácie pri mestskej telocvični na pozemkoch registra KNC parcela 

číslo 534/18 a 534/1, ul. Obchodná, katastrálne územie Strážske za podmienok, firma LAVI 

s.r.o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO : 53 102 959 odpredá  komunikáciu vrátane 

chodníka vybudovanú na parcele mesta KNC 534/18 do vlastníctva Mesta Strážske za 1,-€ 

a na novovybudovanej komunikácii na parcele firmy LAVI s. r. o. KNC 534/1 zriadi vecné 

bremeno prechodu pešo a povozom. 

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

PhD., Miroslav Kusý, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Vladimír Šandor, Martin 

Šuľak, Neprítomní: Michal Knap, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 
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Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Redakčná rada  - informovala PaedDr. Dzurillová 

Redakčná rada bude mať zasadnutie na budúci týždeň. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala PaedDr. Dzurillová 

 

Členovia komisie sa zhodli na návrhu rozdelenia dotácií pre spoločenské organizácie. Komisia 

odporúča MsZ schváliť dotácie pre spoločenské organizácie. 

 

MsZ schvaľuje: 

Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2022 

 

Miestny spolok Slovenský červený kríž       160 € 

ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    160 € 

Spevácky súbor Gaštanka       160 € 

Atéma združenie        160 € 

Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany            1 400 € 

Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske       700 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske      700 € 

 

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

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

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

      

      Pripravované podujatia: 

      Apríl - Oceňovanie učiteľov pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov na mestskom úrade 

      Máj - Stavanie mája 29.4.2022 o 15.hodine na Nám. A. Dubčeka 

 - Pietny akt Deň víťazstva nad fašizmom na Nám. A. Dubčeka 

  Strážčanský jarmok – Dni mesta 27.05-28.05.2022 

  MDD – čo mesto plánuje na túto akciu ?  

 

 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 návrhom na prijatie úveru na financovanie prvej etapy 

investičnej akcie „Rekonštrukcia námestia“ vo výške 1 600 000 eur. V zmysle Zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách môže mesto na plnenie svojich úloh prijať 

návratné zdroje financovania. Na zabezpečenie plynulého financovania prevádzkových 

výdavkov v meste je nevyhnutné finančnú akciu realizovať z návratných zdrojov financovania, 

konkrétne z úveru. Úver je poskytovaný na obdobie min. 10 rokov. Komisia odporúča MsZ 

schváliť prijatie úveru vo výške 1 600 000 eur a poveriť primátora mesta k potrebným právnym 

úkonom s prijatím úveru. 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov 

financovania – písomný materiál mali poslanci k dispozícii. 

Mgr. Škutka, hlavný kontrolór -  na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania konštatujem, že Mesto Strážske spĺňa obe podmienky na 
prijatie návratných zdrojov financovania  - dlhodobého investičného úveru vo výške 
1 600 000,00 € s dobou splatnosti 10 rokov a viac. 
 

Primátor –  návrh na prijatie úveru bol predložený na pracovnej porade poslancov. Vzhľadom 

k tomu, že sa dá predpokladať, že sa úroky budú navyšovať,  nemali by sme čakať, je potrebné 

ho schváliť, aby sme už začali verejné obstarávanie. 

 

MsZ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok 

prijatia úveru. 

 

MsZ schvaľuje: 

Prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1 600 000 € na financovanie rekonštrukcie 

námestia. 

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

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

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

 

MsZ splnomocňuje: 

Primátora mesta  Strážske Ing. Vladimíra Dunajčáka  k podpisu úverovej zmluvy  a 

dokumentov potrebných k čerpaniu úveru. 
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Hlasovanie: Za: Ing. Ondrej Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana Jurečková, PhD., 

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

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

 

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

 

Vyraďovacia komisia – informoval p. Šandor 

P. Šandor informoval, že sa jednalo o vyradenie starého pohrebného vozidla.  

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva a športová komisia zasadnutie nemala. 
 
K bodu č. 18, 19: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
Primátor -  písomný materiál „Prehľad projektov“ mali poslanci k dispozícii doma. 

Prehľad projektov mesta Strážske, MsZ zobralo na vedomie. 

 

P. Meňovčík – na ul. Družstevná je katastrofálne parkovanie, nie je možné pokutovať, ani riešiť 

nejaké priestupky, je potrebné sa týmto stavom vážne zaoberať. 

P. Kusý – ohľadom amfiteátra sa na internete šíria nepravdivé informácie. 

Primátor - všetko je zverejnené na web stránke mesta.  

 

MUDr. Jurečková, PhD. – na ul. Pod hradom sa parkuje na chodníkoch, hasiči ani sanitka 

nemôžu prechádzať,  všade v meste sa parkuje na chodníkoch. Bol zákon ohľadom parkovania 

na chodníku v mestách zrušený ? 

P. Roman, náčelník MsP – zákon bol posunutý, pretože obce a mestá neboli pripravené, keďže 

by museli zainvestovať do dopravného značenia, čo prináša náklady. Nie je to len na ul. Pod 

hradom, ale na všetkých uliciach v meste. Najväčší problém je na ul. Družstevná, Vihorlatská, 

Komenského. Nie je to len naša záležitosť, ale aj celkový problém ostatných miest. Každý rok 

poukazujem v správe na problém parkovania v meste, pripravíme výkresy a nič sa ďalej nerieši.  

 

PaedDr. Dzurillová: 

 – zapracovať do rokovacieho poriadku, že zasadnutie MsZ je zaznamenávané na videozáznam, 

teraz  je tam, že sa zaznamenáva písomne. 

- zaoberal sa už MsPS prípravou kúpaliska na letnú sezónu, ako sme na tom s ležadlami, 

niektoré sú  poškodené, navrhujem polievanie trávnika na kúpalisku počas letnej sezóny. 
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- z novín Naše mesto som sa dočítala, že výhodou klziska-športoviska je aj jeho celoročné 

využitie od inline korčuľovania, tenisu, volejbalu až po hokejbal, či futbal – je už taká možnosť, 

za akú cenu, bolo to už spropagované pre občanov mesta ? 

- kosenie v meste je strapaté, okusané, ošklbané, občania sú nespokojní a prekvapení.  

- chodníky po kosení sú špinavé, je potrebné ich vyzametať. 

- čo je kontrolným mechanizmom niektorých technických záležitostí, ako často sa kontrolujú 

určité veci, napr. kľučka na bráničke na detskom ihrisku je dlho pokazená, kto je zodpovedný 

za kontrolu košov separovaného odpadu ? 

- čo s naším parkom, je v dezolátnom stave, stromy sú napadnuté. 

- pripraviť do novín Naše mesto vyhodnotenie dotazníkového prieskumu u obyvateľov nášho 

mesta. 

- do novín Naše mesto pripraviť štatistiky ohľadom narodení, úmrtí, sobášov za minulý rok. 

 

Ing. Drutár – nezabudnúť opraviť lavičky na amfiteátri, aby to bolo kompletne pekné. 

- bola schválená Novela zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku. Cieľom 

predloženého návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. 

schátraných stavieb; ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným 

požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. 

Zákon upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10 budú 

môcť určiť mestá a obce vo VZN a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných 

stavieb. Navrhujem do konca funkčného obdobia to zapracovať dodatkom k VZN, sadzbu dane 

je možné zaviesť k 01.01. zdaňovacieho obdobia. 

 

MUDr. Maškulík – nie sú pokosené pozemky v parku, pri pivnici. 

- na ul. Okružná po rekonštrukcii budovy LDCH je predpoklad, že nebude dostatok miest na 

parkovanie. Ako je to, ak niekto otvára prevádzku, alebo byty, potrebuje na parkovanie 

povolenie od mesta ? 

 

P. Meňovčík -  požiarny útvar v Chemku končí, čo ďalej.  

Primátor – hľadáme riešenie, komunikujeme s riaditeľom OR HaZZ, s ľuďmi ktorí sa 

nachádzajú v areáli Chemka. Máme výhodu, že v meste máme požiarnu zbrojnicu. V prípade, 

ak nenájdeme iné riešenie, budeme musieť dať výpovede nájomcom, vzhľadom k tomu, že 

musíme mať dobrovoľný požiarny zbor, na ktorý sú nemalé finančné náklady. 
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U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 6 7 / 2 0 2 2 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 15,30 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara      Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Ing. Ondrej Drutár   Vladimír Šandor    
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