
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 
 

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

v Strážskom  
konaného dňa 14. júla 2022 

 
 
 

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

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

MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Neprítomný: Martin Šuľak 

 

   
Návrhová komisia: MUDr. Marián Maškulík, Mgr. Ľuboš Marek, Marek Michlovič 

Hlasovanie: 

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

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

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor 

Neprítomní: Michal Knap, Martin Šuľak 

   
  

Overovatelia:  MUDr. Marián Maškulík, Mgr. Ľuboš Marek 

Hlasovanie: 

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

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

Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, Vladimír Šandor 

Neprítomní: Michal Knap, Martin Šuľak 

   
   

      

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. Dôvodom zmeny termínu zasadnutia MsZ je 
Rozhodnutie predsedu NR SR zo dňa 08.06.2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 
obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 
29.10.2022. Predseda NR SR určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov 
obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20.07.2022. 
 
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.    Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 - 2026 
7.    Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 
8.    Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné  
       obdobie 2022 - 2026 
9.    Návrh Dodatku č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 - Rokovací poriadok Mestského  
       zastupiteľstva v Strážskom  
10.  Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2021 
11.  Zmena rozpočtu č. 1/2022 pre MsPS mesta Strážske – návrh 
12.  Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske 
13.  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 04/2022 – Kontrola zúčtovania  
       poskytnutých preddavkov na Mestskom úrade Strážske 
14.  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 06/2022 – Kontrola vybraných 
       pokladničných operácií na Mestskom úrade Strážske 
15.  Správa hlavného kontrolóra výsledku kontroly č. 07/2022 - Kontrola poistenia  
       spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske 
16.  Informácie zo zasadnutí komisií 
17.  Interpelácie poslancov 
18.  Diskusia – Rôzne 
19.  Záver     
     
Hlasovanie za schválenie programu:  

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

Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek Michlovič, 

Vladimír Šandor, Neprítomní: Michal Knap, Martin Šuľak 
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K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 
 
Informoval primátor:  

Úlohy z Uznesenia č. 267/2022 zo dňa 12.05.2022: 

-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 s termínom splnenia 31.12.2022 

- termín trvá.  

-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 s termínom splnenia 31.12.2022 

 – termín trvá.  

Kontrolu plnenia uznesení MsZ zobralo na vedomie. 

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

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

teraz  je tam, že sa zaznamenáva písomne – dodatok je pripravený, je samostatným bodom 

dnešného rokovania MsZ. 

 

- 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. 

Písomný materiál „Príprava letného kúpaliska na sezónu LETO 2022“ mali poslanci 

k dispozícii doma. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS doplnil informácie ohľadom ležadiel, taktiež poukázal na 

celoslovenský problém s vodou, je zákaz polievania pitnou vodou, vzhľadom k momentálnej 

situácii nie je možné zalievanie, vodu, ktorú momentálne máme, je nepostačujúca. 

 

- 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 ? 



- 4 - 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – pre občanov mesta to bolo spropagované v novinách Naše 

mesto. Bol vypracovaný nový prevádzkový poriadok prispôsobený na letnú sezónu, 

športovisko môžu využívať len skupiny, nie verejnosť, poplatok je 10 eur/hod.  

 

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

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – je to vec názoru, nemám tento pocit, aby kosenie nebolo 

v poriadku, chodníky priebežne zametáme zametacím vozom, alebo vyfukujeme motorovým 

fukárom. 

 

- 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 ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS informoval o rôznych kontrolách detských ihrísk, ktoré sa 

uskutočňujú 1 krát týždenne, 1 krát mesačne a raz v roku sa robí aj servisná prehliadka. Ale 

okrem tohto sa detské ihrisko kontroluje každý deň.  

P. Kusý - kľučky boli opravené, ale na druhý deň boli znovu poškodené, vylomené. 

PaedDr. Dzurillová – máme kamerový systém, z ktorého by mal byť jasný páchateľ. 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – kamera nezaznamenáva pri šere, páchateľa nie je dobre vidno. 

PaedDr. Dzurillová – je to znamenie pre mestskú políciu, aby v tom čase zvýšila obchôdzku. 

 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – za kontrolu kontajnerov separovaného odpadu je zodpovedný  

p. Meňovčík, ktorý koše dvakrát do týždňa kontroluje a vyváža ich. 

P. Meňovčík – je tragédia sa k nim dostať, pretože tam parkujú autá. Problém je aj so zničenými 

kontajnermi, ktoré sú zospodu vylomené, pretože z nich občania vyberajú zálohované fľaše. 

Musíme ich neustále opravovať, čo s tým,  aký bude ďalší postup.  

 

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

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – ešte pred 10 rokmi som požadoval zamestnať dvoch ľudí, ktorí 

by sa starali o park, keďže mestský park má svoju históriu. Od 01.06.2022 už začali pracovať 

dvaja zamestnanci, ktorí sa o park starajú. V minulosti bol vypracovaný projekt, ktorý riešil 

súčasný stav parku, bol zameraný na posúdenie, ohodnotenie stromov v parku, koľko ich treba 

vyrúbať, koľko treba ošetriť, aby sa zachovali vzácne druhy stromov.  
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Primátor - uvedený projekt „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo 

chránených území v meste Strážske“ nebol mestu schválený. Mala by byť vyhlásená nová 

výzva, do ktorej sa znova zapojíme. V prípade, že projekt nebude znovu úspešný, je potrebné 

vypracovať harmonogram, ktorý bude riešiť postupnú likvidáciu starých stromov a výsadbu 

nových stromov, ale už z finančných zdrojov mesta. 

PaedDr. Dzurillová upozornila na nebezpečenstvo padania veľkých konárov v parku, je 

ohrozená bezpečnosť občanov, ktorí sa v parku prechádzajú, kto bude zodpovedný, ak dôjde 

k nešťastiu. Ak sa s tým nebude nič robiť, stav sa bude stále zhoršovať, desať rokov sa týmto 

nikto nezaoberal. 

P. Meňovčík – pri silnom vetre padajú konáre, ak sa to dá, je potrebné odstrániť staré stromy, 

aby nedošlo k úrazu občanov. 

MUDr. Jurečková, PhD. – navrhujem ošetriť najrizikovejšie, najkritickejšie stromy, postupne 

ich odstraňovať, revitalizovať a počkať na novú výzvu. 

P. Kusý – na výrub drevín sú potrebné povolenia, nemáme financie na plošinu, ktorá je 

potrebná pri odstraňovaní konárov vysokých drevín. Je potrebné nájsť vhodné riešenie. 

P. Bočková, referentka životného prostredia – park je na liste vlastníctva vedený ako lesný 

pozemok. Keďže mesto nespĺňa všetky náležitosti ako majiteľ lesného pozemku, okresný úrad 

nemôže dať súhlas na výrub stromov. Je potrebné park preklasifikovať na nejakú inú plochu, 

nie les, až potom sa môže žiadať o výrub. Určite je nevyhnutné do budúcna vypracovať nejaký 

projekt, ktorý by riešil mestský park. 

PaedDr. Dzurillová navrhla schváliť úlohu podať žiadosť o preklasifikovanie parku. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – pri podávaní žiadosti musíme zdôvodniť, prečo to už nie je les. 

Mali by sme mať lesného hospodára, ktorý by sa tomu venoval, vypracoval by 10 ročné 

harmonogramy, ako sa o tento les starať. Chceme to preklasifikovať na inú plochu,  ktorú dnes 

nevieme zadefinovať, celý tento proces potrvá nejakú dobu. Záležitosť mestského parku je na 

samostatné jednanie. Poslanci vedeli, že projekt neprešiel, nikto vtedy nepovedal, že je to 

veľmi dôležité a pokračujme v tom, vyčleňme financie z rozpočtu mesta, vtedy nemal nikto 

námietky. Teraz to na dnešnom zasadnutí nevyriešime, je potrebné predložiť racionálny návrh, 

nie kritizovať. 

Medzi PaedDr. Dzurillovou a Ing. Cacarom, prednostom MsÚ prebehla ostrá diskusia. 

 

JUDr. Dorič, právnik mesta upozornil, že poslanci nemajú právo ukladať primátorovi úlohy,  

nie sú nadriadení primátorovi, ani zamestnancom MsÚ, poslanec je partner primátorovi mesta. 
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Ak má byť úloha reálna, musí byť finančne krytá. Poslanci môžu predložiť návrh a odporučiť 

primátorovi sa touto záležitosťou zaoberať. 

 

MsZ odporúča: 

Preklasifikovať pozemok v mestskom parku. 

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

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

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

 

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

mesta – prieskum bol zverejnený. 

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

- Mgr. Danková, matrikárka má štatistiku pripravenú.  

 

Pripomienky Ing. Drutára: 

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

Primátor – komunikujeme s výrobcami, hľadáme najvhodnejšie riešenie, aby boli lavičky 

opravené z druhotných surovín, aby to bol trvácny materiál, aby to nebolo z dreva. Ak to 

nebude možné, v najhoršom prípade sa vrátime k drevu. 

 

- 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. 

Primátor - ohľadom tejto záležitosti bola zvolaná porada zamestnancov MsÚ, ktorých sa to 

týka  za účasti právnika mesta. Nemá význam vypracovať dodatok, keďže sa bude schvaľovať 

nové VZN na rok 2023. Zákon nehovorí o definícii neudržiavanej stavby, je problematická, 

nikde sme ju nenašli, v ďalšom odseku sa hovorí, čo všetko má urobiť stavebný úrad, sú to 

dlhodobé procesy. Na druhej strane, ak má niekto podozrenie na schátranú stavbu, stavebný 

úrad môže konať a môže za neudržiavané stavby uložiť sankciu vyššiu ako je sadzba dane.  
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JUDr. Dorič, právnik mesta odporučil poslancom, aby zvážili schválenie uvedeného dodatku, 

vzhľadom k tomu, že reálna uplatniteľnosť by bola až v roku 2024, kde už budú noví poslanci. 

Pre mesto to znamená dlhodobý proces, pretože je potrebné vykonať štátny stavebný dozor, 

ktorý musí vykonať stavebný úrad a definovať schátranú stavbu. Bolo by vhodné prijať na 

tento úkon ďalšieho zamestnanca.  

MUDr. Maškulík -  ide o to, aby sa budovy, ktoré ohrozujú ľudí a špatia mesto dali do poriadku, 

aby sa opravili, aby sa s tým začalo niečo robiť. Jedná sa o ubytovne Chemik I, Chemik II 

a kaštieľ v parku, nevieme, ani kto sú majitelia. 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – rozprávame sa tu o dvoch veciach,  o VZN, ktoré nám umožňuje 

zvýšiť dane až na desaťnásobok. VZN budeme prijímať na rok 2023, tam si môžeme tento 

koeficient do VZN zapracovať. Či sa bude využívať tento koeficient, alebo nie,  to sa uvidí 

v priebehu roka. Potom je tu technická vec, ako to v zmysle zákona posúdiť, čo je schátraná 

budova. Ak to príslušný zamestnanec nedokáže, objednať si odbornú osobu-statika, aby sme 

mali nejaký protokol o tom, že je budova schátraná. Realizovateľnosť bude problematická, 

určite tam budú tam odvolávania. Schvaľovať dodatok nie je potrebné, lebo tento rok sa nič 

neporieši. 

Ing. Drutár – na základe tohto, že stavebný úrad môže nariadiť udržiavacie práce a v prípade, 

že nie sú prevedené, je oprávnený pristúpiť k sankciám, to môžeme už nariadiť napríklad 

majiteľovi ubytovne Chemik. 

 

Pripomienky MUDr. Maškulíka: 

 – nie sú pokosené pozemky v parku, pri pivnici - pozemky už boli pokosené. 

- 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 ? 

Primátor – povolenie od mesta nie je potrebné,  projektant má povinnosť naprojektovať počet 

parkovacích miest podľa normy. V prípade bývalej budovy LDCH bolo naprojektovaných 80 

parkovacích miest, čo je v súlade s platnou normou. 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ zobralo MsZ na vedomie. 

 
K bodu č.6: Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie  
2022 – 2026 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že v súlade so 
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Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné postupovať podľa uvedeného 

zákona a určiť počet poslancov MsZ na volebné obdobie 2022 – 2026.  

 
MsZ určuje: 

V súlade s v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet 

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 11.  

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

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

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

 
K bodu č. 7: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie  
2022 - 2026 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že podľa Zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí, že obecné 

zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona (Zákon č. 253/1994 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 

výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu 

jeho funkcie,“ 

 

MsZ určuje: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah 

výkonu funkcie primátora mesta Strážske takto: plný pracovný úväzok (pracovný úväzok 1,0). 

 

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

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

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

 
K bodu č. 8: Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 
pre funkčné obdobie 2022 - 2026 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že podľa Zákona  
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č. 180/2014 Z. z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria 

viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne 

k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom 

volebnom obvode. V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného 

zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Volebné obvody a počet poslancov 

obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden 

jednomandátový volebný obvod. 

 
MsZ určuje: 

Jeden volebný obvod pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie  

2022 – 2026. 

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

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

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

 
K bodu č. 9: Návrh Dodatku č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 - Rokovací poriadok 
Mestského zastupiteľstva v Strážskom  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár.  

 

MsZ sa uznáša: 

Na Dodatku č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom. 

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

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

Meňovčík, Vladimír Šandor, Zdržal sa: Marek Michlovič, Neprítomný: Martin Šuľak 

 
K bodu č. 10: Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2021  
 

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

 

PaedDr. Dzurillová - koľko percent predstavujú zvýšené náklady hlavnej činnosti v spotrebe 

materiálu oproti roku 2020 a aké sú dôvody ich nárastu ? 

P. Kováčová, ekonómka MsPS – percentuálne to nemám spracované. Ťažko mi je podrobne 
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definovať, nemám vypracovanú podrobnú analýzu, na budúce zasadnutie MsZ to predložím. 

Dôvodom navýšenia nákladov boli stavebné práce, ktoré sa vykonávali v spodnej časti budovy 

zimného štadióna. S tými súvisí nákup stavebného materiálu, spotreba energií, taktiež to bol 

v rámci opráv a údržby nákup náhradných dielov.  

PaedDr. Dzurillová -  aké sú hlavné príčiny nárastu mzdových nákladov v hlavnej činnosti ? 

P. Kováčová, ekonómka MsPS – bolo to spôsobené doplácaním na mzdy zamestnancov, ktoré 

vyplýva zo zákonníka práce. 

PaedDr. Dzurillová - aké sú príčiny straty z podnikateľskej činnosti bufetu ? 

P. Kováčová, ekonómka MsPS – straty spôsobila slabá návštevnosť bufetu a pretrvávajúca 

pandémia COVID-19. 

PaedDr. Dzurillová - ako vieme zamedziť, čí predísť strate v roku 2023 ?  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS - nemáme na čom šetriť, tržby akurát vykryjú náklady,  do plusu 

môžeme ísť len počas letnej a zimnej sezóny, a to len v prípade priaznivého počasia.  

Medzi poslancami prebehla obsiahla diskusia, kde poslanci navrhovali riešenia, ako by sa dalo 

zamedziť strate prevádzkovania bufetu. 

PaedDr. Dzurillová – čo v prípade, ak aj v roku 2022 bude MsPS vykazovať hospodársky 

výsledok stratu ? 

P. Kováčová, ekonómka MsPS – v prípade, ak aj rok 2022 prinesie záporný hospodársky 

výsledok k 30.09.2022, riaditeľ je povinný zabezpečiť na základe zákona, aby bola do konca 

rozpočtového roka strata vyrovnaná, alebo urobiť opatrenia na ukončenie podnikateľskej 

činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala. 

 

MsZ zobralo na vedomie Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske 

k 31.12.2021.  

 

K bodu č. 11:  Zmena rozpočtu č. 1/2022 pre MsPS mesta Strážske – návrh 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

 

P. Kováčová, ekonómka MsPS - zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie príspevku v zapojení 

vlastných príjmov z podnikateľskej činnosti z roku 2021 do kapitálového transferu hlavnej 

činnosti pre budovu zimného štadióna. Ide o rekonštrukciu-technické zhodnotenie vykonaním 

stavebných úprav vstupných, administratívnych a sociálnych priestorov v budove zimného 
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štadióna. Taktiež sa jedná o výdavok na obstaranie samostatného zariadenia súvisiaceho 

s komunikačnými sieťami. 

 

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 rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022 pre MsPS mesta Strážske: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 31 308,84 € 

b) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu 

uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v bode a) 

 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 786 256,84 € 

 Príjmy v €: 

 Bežný rozpočet    754 948,00 

 Kapitálový rozpočet spolu    31 308,84 

 Rozpočet spolu   786 256,84 

 Výdavky v €: 

 Bežný rozpočet   754 948,00 

 Kapitálový rozpočet spolu    31 308,84 

 Rozpočet spolu   786 256,84 

 

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

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

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

 

K bodu č. 12: Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske  
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor informoval, že MsPS už pri 

predložení analýzy organizačnej štruktúry zo dňa 28.05.2021 konštatoval v návrhu riešení 

potrebu prijať dve pozície robotníkov na verejnej zeleni v mestskom parku a  údržbe  

amfiteátra. Vzhľadom k začatiu realizácie projektu “Prestrešenie amfiteátra“ a povinnosťou 

vytvoriť nové pracovné miesta v rámci monitorovania projektu je potrebné schváliť rozšírenie 

organizačnej štruktúry pre MsPS. 
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PaedDr. Dzurillová - boli aj iné zmeny v organizačnej štruktúre okrem týchto dvoch 

zamestnancov? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – počty sa nemenili, ale na zlepšenie činnosti MsPS sa menili 

pozície, ktorých zmena je v kompetencii riaditeľa MsPS. 

 

MsZ schvaľuje:   

Rozšírenie organizačnej štruktúry pre MsPS mesta Strážske o 2 zamestnancov, pozície robotník 

verejnej zelene-údržba a správa mestského parku celoročne, v rámci realizácie projektu 

„Prestrešenie amfiteátra“ po dobu monitorovania projektu, teda na 37 zamestnancov 

organizačnej štruktúry.  

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

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

Meňovčík, Vladimír Šandor, Neprítomní: Marek Michlovič, Martin Šuľak 

 

K bodu č.13: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 04/2022 – Kontrola 
zúčtovania poskytnutých preddavkov na Mestskom úrade Strážske 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. Čo sa týka 

použitia a zúčtovania poskytnutých preddavkov z rozpočtu mesta v roku 2021, hlavný 

kontrolór nezistil žiadne nedostatky a ani pochybenia. Jediné, čo sa niekoľkokrát objavilo, boli 

chýbajúce podpisy a vyznačenia úkonov pri základnej finančnej kontrole, na čo už počas 

kontroly boli zamestnanci zodpovední za túto činnosť aj upozornení.  

 

MUDr. Jurečková, PhD. – bolo by možné do budúcnosti teoreticky predísť uvedeným 

nedostatkom a doplniť podpisy, aby ste nemuseli písať takéto obsiahle správy ? 

Mgr. Škutka, hlavný kontrolór - teoreticky sa to dá, ale neviem si predstaviť, aby hlavný 

kontrolór sedel v pokladni,  teraz je to už všetko poriešené, podpisy boli doplnené. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia vysvetlila, že to nebolo zapríčinené tým, že sa 

pracovníkom nechcelo robiť, ale problém nastal v čase, keď p. Bojková, referentka pokladne 

odišla do dôchodku a pracovníčka, ktorá mala nastúpiť do pokladne, nenastúpila, preto bolo 

nutné ju zastupovať. Počas tejto doby (obdobie dovoleniek) sa administratívna agenda 

súvisiaca s pokladničnými operáciami nevykonávala, bola pripravená na podpis pre primátora. 

Pracovníčka, ktorá nastúpila v septembri na funkciu pokladne mala zabezpečiť administratívne 

úkony súvisiace s pokladničnými operáciami. Pracovníčka, ktorá nastúpila na referát pokladne 
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bola upozornená na skontrolovanie dokladov počas neprítomnosti stálej referentky pokladne a 

a zabezpečiť výkon administratívnej kontroly (podpis primátora). 

 
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 04/2022 – Kontrola zúčtovania 
poskytnutých preddavkov na Mestskom úrade Strážske MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 14:  Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 06/2022 – Kontrola 
vybraných pokladničných operácií na Mestskom úrade Strážske 
 
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 06/2022 – Kontrola vybraných 
pokladničných operácií na Mestskom úrade Strážske MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu č. 15:  Správa hlavného kontrolóra výsledku kontroly č. 07/2022 - Kontrola 
poistenia spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske 
  
Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Primátor mal úvodný komentár. 

MsZ zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra výsledku kontroly č. 07/2022 - Kontrola 
poistenia spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske. 
  
K bodu č. 16:  Informácie zo zasadnutí komisií 
 
Obchodno-podnikateľská komisia a komisia verejného poriadku – informoval p. Roman 
 
P. Roman, náčelník MsP informoval, že komisie boli zvolané na prejednávanie podnetu 

občanov na porušovanie VZN č. 2/2022 a rušenia nočného kľudu podľa § 47 ods. 1 Zákona  

č. 372/1990 Zb. Predmetom rokovania boli podnety obyvateľov mesta na rušenie nočného 

kľudu prevádzkami nočných zábavných zariadení. Obec je oprávnená kontrolovať porušenia 

nočného kľudu, avšak v zákone nie je časové ani pojmové vymedzenie nočného kľudu, čo 

prináša značné nepohodlie až neúčinnosť pri riešení priestupkov. 

Záver komisie: V prípade konania akcií mimo určených hodín vo VZN č. 2/2022 bude voči 

porušovateľovi začaté správne konanie s pokutou až do výšky 6 638,00 eur. Ohľadom tohto 

boli prevádzkovatelia ústne, písomne a telefonicky oboznámení s tým, že v prípade konania 

akcií mimo určených hodín ide o porušenie VZN a budú z toho vyvodené dôsledky. Komisia 

vyzvala prevádzkovateľa, aby bral ohľad na občanov, ktorí žijú v blízkosti jeho prevádzky 

a dbal na dodržiavanie nočného kľudu. 
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K bodu č. 17, 18: Interpelácie poslancov, Diskusia-Rôzne 
 
Primátor - písomný materiál „Prehľad projektov“ mali poslanci k dispozícii doma.  
 
Prehľad projektov mesta Strážske, MsZ zobralo na vedomie. 
 
MUDr. Maškulík navrhol udeliť slovo Martinovi Zamborymu. 

  

 Hlasovanie za udelenie slova: 

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

  Knap, Miroslav Kusý, Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Jozef Meňovčík, Marek 

 Michlovič, Vladimír Šandor, Neprítomný: Martin Šuľak 

 
M. Zambory vo svojom obsiahlom vystúpení podrobne, chronologicky oboznámil o svojich 

zámeroch a vízii s cieľom reprezentovať naše mesto a rozvíjať mikroregión. Po dlhodobom 

procese mu bola schválená požičovňa malých plavidiel na rieke Laborec, plávajúce mólo, 

vyhliadková terasa, čoskoro by sa mala spustiť rekreačná plavba. V súčasnosti má breh Laborca 

v prenájme. Vzhľadom k tomu, že investoval nemalé investície do projektu, chcel by to mať 

vo svojom vlastníctve. Prístupová cesta bude prejazdná, sprístupnená občanom. Termín na 

zapojenie sa do projektu je august 2022. Preto v rámci propagácie dolného Zemplína žiada 

o odkúpenie pozemku v katastrálnom území mesta Strážske, ktorého výlučným vlastníkom je 

mesto Strážske za účelom dobudovania rekreačnej zóny v spolupráci a s podporou 

Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu v rámci projektu o poskytnutie dotácie na 

podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2022 „Za vodou, umením a vínom“.  

Primátor - platí zákon o majetku obcí, všetko je potrebné pripraviť tak, aby nedošlo k porušeniu 

zákona.  

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – najskôr je potrebné vypracovať geometrický plán, znalecký 

posudok, vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž, zverejniť ju na úradnej tabuli a až následne je 

možné schvaľovať odpredaj. Súťaž je verejná, prihlásiť sa môže ktokoľvek, nemôžeme zaručiť, 

že sa niekto iný neprihlási a ponúkne vyššiu cenu. 

M. Zambory – dnes potrebujem istotu, či sa môžem zapojiť do tohto projektu, stačí mi ústny 

súhlas poslancov, morálnu podporu, či je ochota odpredať túto časť parcely. ak budú splnené 

všetky zákonom stanovené podmienky. 

Všetci prítomní poslanci vyjadrili ústny súhlas okrem Vladimíra Šandora, ktorý sa v tej chvíli 

nevedel vyjadriť. 
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Mgr. Marek sa v rámci kultúry poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní 

kultúrnych akcií mesta, t. j. Stavanie mája, Strážčanský jarmok. Poďakovanie patrí 

zamestnancom MsÚ, zamestnancom MsPS, moderátorke, ale aj deťom materskej školy, 

základnej školy, centra voľného času. 

- plánuje sa prijímať nový referent kultúry ? 

- v akom štádiu sú odpredaje predzáhradiek rodinných domov na ul. Mierová ? 

- na autobusovej stanici je zapchatý žľab. 

- občania sa pýtajú v rámci rekonštrukcie OD Laborec, čo je to za firma, prečo sa na OD 

Laborec najprv začala robiť fasáda a nerobí sa najprv strecha. 

- navrhujem premiestniť nádoby na separovaný zber pred bývalou VÚB na iné miesto.   

 
MUDr. Jurečková, PhD. sa taktiež aj v mene PhDr. Aleny Jurečkovej poďakovala všetkým za 

vynikajúce zorganizovanie jarmoku, za vynikajúci spoluprácu zamestnancov MsÚ. 

– na autobusovej stanici na stĺpoch z betónových polkruhoch vytŕčajú klince, môže si na nich 

niekto sadnúť alebo si poškodiť svoje veci. Je možné ich odpíliť ? 

 

P. Knap - zlikvidovať spálenisko na vyhorenom miniihrisku, vyčistiť priestor. 

P. Kusý – na zlikvidovanie spáleniska bude objednaná firma. 

P. Knap – je spracovaný plán na celoročné využitie plochy zimného štadióna ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS – už sme o tom dnes rozprávali. Bol vypracovaný prevádzkový 

poriadok prispôsobený na letnú sezónu s tým, že športovisko je určené pre športové skupiny, 

nie pre verejnosť. 

 

P. Šandor – bude sa pokračovať v osádzaní blikajúcich svetielok na prechodoch pre chodcov ? 

Ing. Cacara, prednosta MsÚ – malo by sa pokračovať, ale čaká sa na realizáciu kruhového 

objazdu. 

 

Ing. Drutár – mám podnet od občana, ktorý si dal pred dom vrecia so separovaným odpadom 

a zamestnanci MsPS ho na mieste odseparovali, nechali tam odpad, ktorý nepatril do 

separovaného odpadu. Prečo jeho podnet nebol na stránke mesta zverejnený ? 

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS vysvetlil, že zamestnanci MsPS mali pokyn, aby nebrali odpad, 

ktorý nebol vyseparovaný, aby ho neodvážali na našu skládku, pretože by sa navýšil objem 

odpadu na skládke. 

Ing. Drutár – na ul. Okružná a ul. Pod hradom sa bude realizovať  komplexná výmena 
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svietidiel, aby sa nezabudlo aj na stojany. 

- kedy budú k dispozícii byty, ktoré sa prerábajú v budove Chemik a bývalej budove LDCH, 

bude to niekde zverejnené ?  

 

PaedDr. Dzurillová – uvažovať o poldennom vstupe na kúpalisko, určiť vstupné pre 

dôchodcov, domácich a cudzích občanov. Do budúcna v predstihu predložiť návrh vstupného 

na kúpalisko, aby sme mohli vyjadriť.  

Ing. Fedorko, riaditeľ MsPS  - uvažoval som o polovičnom vstupnom pre občanov mesta. Aj 

napriek tomu, že nám vzniknú ďalšie náklady, navrhoval som vydávať občanom mesta 

rezidenčné karty, ale ešte nie je určené ako a kto ich bude vydávať,   

 

P. Meňovčík – je obdobie letných prázdnin, preto žiadam mestskú políciu, štátnu políciu po 

22. hodine kontrolovať detské ihriská, trhovisko, autobusové zastávky, priestor za 

viacúčelovou sálou.  

 

 
 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  2 6 8 / 2 0 2 2 

 

Záver rokovania vykonal primátor mesta, ktorý poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 
o 15,50 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Cacara      Ing. Vladimír Dunajčák 
   prednosta MsÚ           primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   MUDr. Marián Maškulík    Mgr. Ľuboš Marek 


