Zápisnica
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove, konaného dňa 21.2.2018
v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove
.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
Overuje: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Určuje: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

4.

Schválenie návrhovej komisie
Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

5.

Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a výsledkoch VOS
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Stanislav Humeník, prednosta MsÚ

6.

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Stropkov
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

7.

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

8.

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za II. polrok 2017
Predkladá: JUDr. Marián Harmada, náčelník mestskej polície

9.

Návrh na udelenie ocenení mesta Stropkov
Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

10. Návrh na skončenie platnosti nájomnej zmluvy s Arcidiecéznou charitou Košice na prevádzkovanie
denného stacionára
Predkladá: Ing. Marián Vašš, vedúci OSSV MsÚ

11. Návrh doplnenia lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie Zmien a doplnkov č.4 SÚ
mesta Stropkov
Predkladá: Ing. Ladislav Dubas, vedúci OVRRŽP MsÚ

12. Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

13. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat
Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

14. Návrhy na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov
Predkladá: Ing. František Hurný, vedúci OOSM MsÚ

15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta a privítal na ňom
všetkých prítomných. Poprial poslancom Ing. Dušanovi Lukáčovi a Ing. Stanislavovi Kolcunovi všetko
najlepšie k narodeninám. Zároveň zablahoželal pánovi MUDr. Martinovi Jakubovi k zvoleniu do funkcie
podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja. Poprial mu veľa sily, pevného zdravia a dobrú
spoluprácu v prospech mesta a okresu.
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2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o prezentáciu,

Poslanci Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel
Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar a Marián Bujdoš sa
prezentovali.
Primátor mesta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 15 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec Róbert Fatľa a Ing.
Tibor Paňko. Poslanec Slavomír Rapáč bude na rokovanie meškať.
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania,
- keďže k programu rokovania neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať
o programe rokovania MsZ,

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč,
Hlasovanie poslancov:

Program rokovania 29. zasadnutia bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
JUDr. Ondrej Brendza

- za zapisovateľa zápisnice určil Renátu Kimákovú,
- za overovateľov zápisnice určil poslancov:
1. Michala Sykoru
2. Mgr. Janu Slivkovú
4. Schválenie návrhovej a volebnej komisie

JUDr. Ondrej Brendza

- za členov návrhovej komisie navrhol poslancov:
1. Mgr. Daniel Hubáč, predseda
2. Milan Pavúk, člen
3. Mgr. Jaromír Zachar, člen
- požiadal o pripomienky k predloženému návrhu,
- keďže k návrhu neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať o predloženom
návrhu,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 12
proti: 0

prítomní: 15
zdržal sa: 3

neprítomní: 3
nehlasoval: 0

Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Viliam Mihok,

Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Daniel Hubáč, Milan Pavúk, Mgr. Jaromír Zachar,
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč,

Návrhová komisia bola v navrhnutom zložení potrebnou väčšinou hlasov schválená.

362

5. Informácia o plnení
a výsledkoch VOS
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
Ing. Stanislav Humeník

JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza

uznesení

mestského

zastupiteľstva

- požiadal predkladateľov o sprievodné slovo k informáciám,
- predniesla informáciu o plnení uznesení MsZ,
- predniesol informáciu o výsledkoch VOS na odpredaj pozemku KNC
636/1,
- víťazom VOS sa stal pán Dušan Porkolab s ponukou vo výške 10200,eur,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.

6. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta
Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľku o sprievodné slovo k správe,
- predniesla sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľku o sprievodné slovo k správe,
- predniesla sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.
8. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za II. polrok
2017

JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Marián Harmada
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Śimko
JUDr. Marián Harmada

JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Marián Harmada
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Marián Harmada
Marián Bujdoš

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- cítite ako mestská polícia nejaký rozdiel po uvedení občianskych
hliadok do praxe?
- sľubujeme si, a už teraz vidíme prvé výsledky ich činnosti pri
odhaľovaní protiprávnych konaní, čo sa týka hlavne porušovania
verejného poriadku,
- občianske hliadky pracujú aj pri organizovaní akcií mesta, monitorujú
mestský cintorín, usmerňujú dopravu pri prechodoch pre chodcov pri
školách, kontrolujú športoviská,
- veríme, že budú po vystrojení a vyškolení v meste viditeľní a budú
prínosom pre mesto,
- ako sa osvedčilo tzv. rezidentské parkovanie za bytovým domom na
ulici Hlavnej 50?
- podľa našich informácií sa situácia zlepšila, pravidelne každý deň to
monitorujeme a upozorňujeme vodičov,
- ako často sa kontroluje lokalita oddychovej zóny v Bokši, kde nastalo
poškodenie, a či by ju nemohli kontrolovať občianske hliadky?
- nemáme informácie o poškodzovaní oddychovej zóny v Bokši a aj túto
lokalitu pravidelne monitorujeme,
- do oddychovej zóny v Bokši by bolo vhodné osadiť kamerový systém,
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JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Marián Harmada
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza

Milan Pavúk

JUDr. Ondrej Brendza

Milan Pavúk
JUDr. Marián Harmada
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- občianske hliadky som už zaregistroval v akcii napr. pri škole, pri
obchodných centrách atď.,
- kontroluje mestská polícia vek osôb, ktorí sa pohybujú v nočných
hodinách v meste a či nekonzumujú alkohol?
- upozornil na to, že pri spoločnosti Byhos stojí vrak auta bez ŠPZ,
- najproblematickejšie bude priviesť do mestskej časti optický kábel
kamerového systému,
- vrak auta je len potrebné nahlásiť,
- kontrolu požívania alkoholu vykonáva štátna polícia,
- naša mestská polícia má výbornú spoluprácu so štátnou políciou,
- uvažujete do budúcna navýšiť počet mestských policajtov, aby boli
pokryté služby aj v nedeľu v noci?
- mesto neuvažuje s navýšením počtu členov mestskej polície,
- na základe skúseností zastávame názor, že k porušovaniu poriadku
dochádza najviac v noci zo soboty na nedeľu,
- ideálne by bolo pokrytie službou polície 24 hodín denne, ale nemyslím
si, že by nám to naša situácia teraz dovoľovala,
- nedeľa je dňom z týždňa, kedy dochádza najmenej k porušovaniu
verejného poriadku,
- aj pri bytových domoch pri kopci by bol záujem o rezidenčné
parkovanie, uvažuje mesto o takejto forme parkovania?
- najprv počkáme na vyhodnotenie rezidenčného parkovania na ulici
Hlavnej za dlhšie obdobie, ale teraz nemôžme povedať ani áno ani nie,
uvidíme čo prinesie budúcnosť a dopyt spoločenstiev,
- vieme o tomto záujme, zmapujeme možnosti parkovania, vyhodnotíme
možnosti vytvorenia ďalších parkovacích miest,
- na uliciach Gagarinovej a Ciolkovského bola požiadavka na osadenie
dopravného značenia, ktoré bolo aj osadené, ale žiadajú ešte o preverenie
správnosti osadenia,
- áno vieme o tom, dopravné značenie je neštandardne osadené, ale
nebola tam iná možnosť jeho osadenia,
- dopravné značenie ešte posúdime a vrátime sa k požiadavke obyvateľov
ulice Gagarinovej, (3,5t značka)
- upozornil na ničenie zelene v lokalite pri kopci, kde autá prechádzajú po
zeleni a ničia ju,
- vieme o tom, riešili sme to už v priestupkovom konaní a riešime túto
situáciu,
- verím, že mnoho situácií nám vyrieši aplikovanie dopravného generelu
do praxe,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodom rokovania č. 5, 6, 7 a 8,
- predniesol návrh na uznesenie č. 290,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 290,

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý,Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč,
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 290 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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9. Návrh na udelenie ocenení mesta Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Alfonz Veselý
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- predniesol návrhy na udelenie ocenení mesta,
- informoval poslancov o udelení ceny primátora mesta partnerskému
mestu Korczyna z Poľskej republiky za dlhoročnú spoluprácu pri
realizácii cezhraničných projektov,
- poďakoval sa za pozornosť, ktorú si tieto nominácie na udelenie ocenení
zaslúžia,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- poďakoval sa členom komisie za šťastný výber a tento návrh a mestskej
rade za to, že tento návrh odporučila na dnešné rokovanie,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 291,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 291,

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý,Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč,
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 291 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
10. Návrh na skončenie platnosti nájomnej zmluvy s Arcidiecéznou
charitou Košice na prevádzkovanie denného stacionára
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Marián Vašš

JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k predloženému návrhu,
- v zmluve bolo dohodnuté ukončenie prenájmu v auguste 2018,
- charita si v meste hľadá iné priestory,
- zmenou zákona sa veľmi zmenilo aj financovanie sociálnych služieb a je
pre mesto maximálne nevýhodné,
- náklady na sociálne služby mesta sa v súčasnosti šplhajú do desaťtisícov
eur,
- momentálne sme pred rozhodnutím, ako ďalej,
- zmenou financovania sa mení filozofia poskytovania sociálnych služieb,
- v našich podmienkach je to 68 eur na osobu v stacionári,
- v meste máme aj vlastné zariadenia a služba denného stacionára patrí do
nášho mesta,
- vieme o problémoch nedostatku priestorov v materskej škole A. Hlinku,
- projekt opatrovateľskej služby, ktorý prevádzkuje charita Košice trvá do
apríla 2018 a nevieme zatiaľ čo bude ďalej,
- kapacita nášho stacionára je 25 osôb,
- novela zákona bola schválená v decembri minulého roku, kedy už mali
samosprávy schválené rozpočty a nemajú v nich vyčlenené prostriedky na
financovanie sociálnych služieb v tomto rozsahu, čo vyvoláva značné
problémy v celom štáte,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.
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Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 292,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 292,

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý,Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč,
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 292 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

11. Návrh doplnenia lokalitného programu pre spracovanie
a odsúhlasenie Zmien a doplnkov č.4 SÚ mesta Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ladislav Dubas
JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Ladislav Dubas
MUDr. Martin Jakubov
Ing. Ladislav Dubas
MUDr. Martin Jakubov

MUDr. Martin Jakubov
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Radko Kmiť

Ing. Ladislav Dubas
Mgr. Jozef Šimko
Ing. Ladislav Dubas
Radko Kmiť
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k predloženému návrhu,
- navrhujem, aby sme všetky lokality prešli jednotlivo a pokiaľ bude mať
niekto s niektorou lokalitou problém, prosím vás o predloženie
pozmeňovacích návrhov pri jednotlivých návrhoch,
- uviedol jednotlivo každú lokalitu, jej terajší stav a návrh na zmenu jej
využitia,
- k lokalite č. 36 bude možnosť podávania občerstvenia?
- áno majiteľka chce poskytnúť svojim zákazníkom služby občerstvenia
počas otváracích hodín záhradného centra,
- pokiaľ to bude len v otváracích hodinách firmy a nebudú sa tam
prevádzkovať diskotéky a rušiť hlukom susedný dom pre seniorov, tak
s tým súhlasím,
- v lokalite č. 38 nebude zámer v kolízii s plánovaným obchvatom?
- nie nebude v kolízii s obchvatom, ten je plánovaný v inej časti,
- v lokalite č. 40 sa neplánuje výstavba aj bytových domov?
- toto sú pozemky v súkromnom vlastníctve a majitelia tam chcú stavať
rodinné domy,
- keď riešime parkovisko za mestským úradom, nemôže sa zmeniť aj
parkovisko vedľa mestského úradu z ulice Hlavnej pri dome pána
Jurčišina?
- toto parkovisko bude riešené v ďalšom bode tohto návrhu,
- k lokalite č. 53 je letná krčma, nie je to vhodné zmeniť na lokalitu
občianskej vybavenosti?
- letná krčma je drevostavba a musíme sa rozhodnúť na čo táto lokalita
bude využitá a v prípade záujmu majiteľa môžeme rokovať o možnostiach
zmeny,
- pri lokalite č. 58 chýba tiež zaznačenie komunikácie pri farebných
bytových domoch na ulici Matice slovenskej,
- áno chýba to a navrhujem sa k tomuto vrátiť pri zmenách ÚP č. 5,
- tento materiál je dosť rozsiahly a predchádzalo mu veľa práce,
- pri vypracovaní tohto návrhu nám pomohlo aj to, že máme územný plán
v digitálnej podobe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
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Ing. Slavomír Cichý
JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov
Ing. Ladislav Dubas
MUDr. Martin Jakubov
Marián Bujdoš
MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza

Radko Kmiť
Ing. Ladislav Dubas
Mgr. Jozef Šimko
Ing. Ladislav Dubas

MUDr. Martin Jakubov
JUDr. Ondrej Brendza

- nerieši sa v územnom pláne tzv. paralelná komunikácia ulice Hlavnej
z bezpečnostných a komunikačných dôvodov?
- toto navrhujeme riešiť obchvatom mesta alebo alternatívou je
vybudovanie možného prejazdu z ulice Nový riadok na ulicu Akad.
Pavlova, ktoré riešime aj v tomto návrhu,
- podľa návrhu lokality č. 43 a 44 je navrhovaná cesta v areáli
nemocnice?
- áno cesta je plánovaná v areáli nemocnice,
- takýto návrh v blízkosti nemocničného zariadenia považujem za
nevhodný,
- riešili sme to v komisii a predpokladáme, že majiteľ pozemku nad
areálom nemocnice by nám neumožnil výstavbu komunikácie,
- ak by táto komunikácia slúžila len vo výnimočných prípadoch, tak by
tam mohla byť,
- môže byť na nej nejaká forma obmedzenia?
- územný plán nepozná termín „krízovej“ komunikácie, pozná len termín
miestne komunikácie a je na meste, ako určí účel tejto cesty,
- vytvorme priestor na možnosť výstavby prístupovej cesty k rodinným
domom nad nemocnicou a priestor na výstavbu spojovacej komunikácie
cez areál nemocnice,
- pán Džopko nie je majiteľom pozemku za nemocnicou,
- pán Džopko je majiteľom ďalšieho pozemku a dohodli sa s majiteľom
prvého pozemku na ich rozdelení, čím umožnia výstavbu svojich
rodinných domov,
- mohla by byť v areáli nemocnice obmedzená rýchlosť napr. na 15 km/h?
- je to na odborné posúdenie dopravného inšpektorátu,
- tento návrh je návrh lokalitného programu, ktorý pôjde do návrhu na
zmenu ÚP, ktorý bude verejne pripomienkovaný,
- vzhľadom na množstvo nejasných okolností predkladám poslanecký
návrh na vypustenie lokality č. 44 a 45 z tohto návrhu,
- dal hlasovať o poslaneckom návrhu MUDr. Martina Jakubova,

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 6
proti: 6
zdržal sa: 3
nehlasoval: 0
Za: Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov,
Radko Kmiť,
Proti: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Viliam Mihok, Michal Sykora, Mgr. Jaromír Zachar, Marián
Bujdoš
Zdržal sa: Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Jana Slivková, Milan Pavúk,
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko, Slavomír Rapáč
Hlasovanie poslancov:

Poslanecký návrh MUDr. Martina Jakubova na vypustenie návrhu na zmenu lokalít č. 44 a 45 nebol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.
na rokovanie sa dostavil poslanec Slavomír Rapáč

JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky a návrhy,
ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 293,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 293,
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počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 12
proti: 0
zdržal sa: 4
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana
Slivková, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Mgr. Jaromír Zachar, Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 293 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

12. Návrh na zmenu člena dozornej rady
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

spoločnosti

- predniesol návrh na zmenu člena dozornej rady,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 294,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 294,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 2
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana
Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, MUDr. Martin Jakubov, Radko
Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Stanislav Kolcun,
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 294 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

13. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat
JUDr. Ondrej Brendza

- predniesol návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat,
- objasnil situáciu v prevádzke zoo parku v rokoch 2015, 2016 a 2017,
- informoval o spôsobe hospodárenia neziskovej organizácie Enviro, ktorá
bola v januári 2017 zrušená,
- informoval o uložených pokutách inšpekcie životného prostredia za
nezákonné držanie niektorých zvierat v sume 5000,- eur,
- mesto musí mať pod kontrolou svoje zariadenie a jeho hospodárenie
musí byť transparentné,
- po dôkladnej analýze sme pripravili návrh na zriadenie neziskovej
organizácie mesta, ktorá môže prijímať 2% z daní a sponzorské príspevky
legálne a zapájať sa do výziev na rôzne projekty,
- máme eminentný záujem na prevádzke pýchy nášho mesta a preto
predkladáme tento návrh,
- do budúcnosti plánujeme CVČ Fauna zrušiť, pretože takáto forma nikde
na Slovensku neexistuje a toto zariadenie bude súčasťou mesta, odboru
školstva a kultúry,
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JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Alfonz Veselý

JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Jozef Bujdoš
Mgr. Alfonz Veselý
MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza
MUDr. Martin Jakubov
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Viliam Mihok

JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Slavomír Cichý
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Slavomír Cichý
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Alfonz Veselý
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- predniesol návrh na zloženie orgánov neziskovej organizácie,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- tento návrh je myslím si jediná možná a správna cesta, ako sa môže toto
zariadenie uberať,
- predkladám poslanecký návrh, aby správna rada bola rozšírená na
piatich členov, a to o odborníka z oblasti životného prostredia a ochrany
zvierat pána Alexandra Soóša, st. a ďalšieho člena,
- pri schvaľovaní orgánov musíme mať nominácie konkrétnych osôb a ich
súhlasov,
- nie som proti, aby správna rada mala päť členov,
- požiadal o názor právneho zástupcu,
- správna rada môže byť aj päťčlenná, ale v zmysle zákona o obecnom
zriadení musíme schváliť konkrétne osoby,
- navrhujem zriadiť päťčlennú správnu radu a následne doplniť jej dvoch
členov zriaďovateľom,
- ja by som momentálne nenavrhoval konkrétne osoby, ale do štatútu by
som zapracoval povinnosť spolupráce zariadenia s odbornou osobou na
prehliadky zvierat,
- do správnej rady musíme dať konkrétne osoby, ináč nám návrh na
zriadenie zamietnu,
- ja navrhujem nie osoby do správnej rady, ale zazmluvnenie odborníka
na zvieratá,
- za túto činnosť je zodpovedný riaditeľ zariadenia,
- som za zriadenie tejto neziskovej organizácie a podporujem tento návrh,
- zároveň navrhujem predložiť ministerstvu školstva zrušenie zariadenia
CVČ Fauna,
- súhlasím, ale musíme dobehnúť začaté roky a návrh na zrušenie by sme
predložili v marci 2019,
- zloženie a počet členov správnej rady môžeme doplniť aj následne, ale
teraz by sme mali zabezpečiť zriadenie neziskovej organizácie,
- akým spôsobom sa zmení realita v prevádzke zariadenia, keď sa bude
volať Park zvierat? Ideme k lepšej forme?
- ideme k legálnej forme, názov ZOO nesmieme používať,
- riaditeľom školského zariadenia by mal byť človek s vysokoškolským
vzdelaním v zmysle platných predpisov,
- áno, je to tak,
- zmena orgánov neziskovej organizácie je možná dodatkom a tiež sa
prikláňam k následnému rozšíreniu správnej rady,
- navrhujem na najbližšom rokovaní MsZ otvoriť rozšírenie správnej
rady,
- môj pôvodný názor bol návrh na rozšírenie počtu členov správnej rady
neschváliť, lebo nemám dôvod spochybňovať odbornosť osôb
navrhovaných do správnej rady, ale po pripomienkach poslancov
súhlasím s následným rozšírením počtu členov správnej rady,
- predkladáme legitímny návrh, ktorý zabezpečí transparentné
hospodárenie zariadenia,
- požiadal poslancov o vyjadrenie k trvaniu ich poslaneckých návrhov?
- stiahol svoj poslanecký návrh,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 295,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 295,
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počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Ing. Stanislav Kolcun
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 295 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

14. Návrhy na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
mesta Stropkov
- návrh na schválenie zverenia majetku mesta – osobného automobilu Š Fabia,
JUDr. Ondrej Brendza
- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
Ing. František Hurný
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
JUDr. Ondrej Brendza
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
Mgr. Daniel Hubáč
- predniesol návrh na uznesenie č. 296,
JUDr. Ondrej Brendza
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 296,
počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 2
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana
Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Alfonz Veselý, Milan Pavúk
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 296 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie odpredaja pozemku pre pána Juraja Kormoša s manželkou,
JUDr. Ondrej Brendza
- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
Ing. František Hurný
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
JUDr. Ondrej Brendza
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
Mgr. Daniel Hubáč
- predniesol návrh na uznesenie č. 297,
JUDr. Ondrej Brendza
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 297,
počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Milan Pavúk
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 297 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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- návrh na schválenie odpredaja pozemku pre pani Gabrielu Kočišovú,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 298,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 298,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 298 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie zámeru na odpredaj pozemku pre pána Ing. Jána Murcka,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 299,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 299,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 299 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie zverenia majetku mesta – pozemok KNC 715/6,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 300,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 300,
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počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 300 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre pána
Mgr. Petra Gombára
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 301,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 301,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 301 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie zámeru na odpredaj nadzemnej prípojky 22 kV pre Východoslovenská
distribučná, a.s. Košice
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 302,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 302,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk,
MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Ing. Stanislav Kolcun
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 302 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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- návrh na schválenie zámeru na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti
pozemku KNC 1053/3 pri Dome služieb,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- ide o existujúce schody? Tento priestor je potrebné upraviť,
- nie ide o vybudovanie nového schodiska popri stene cukrárne Amfora,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 303,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 303,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar
Proti:
Zdržal sa: Marián Bujdoš
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 303 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie zverenia majetku mesta – projektová dokumentácia parkovísk na ulici Akad.
Pavlova,
JUDr. Ondrej Brendza
- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
Ing. František Hurný
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
JUDr. Ondrej Brendza
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
Mgr. Daniel Hubáč
- predniesol návrh na uznesenie č. 304,
JUDr. Ondrej Brendza
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 304,
počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 304 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o
poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu“ vo forme vlastnej blankozmenky pre m.p. Služba,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
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- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 305,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 305,

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.
Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing.
Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Róbert Fatľa, Ing. Tibor Paňko
Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 305 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

15. Interpelácie poslancov
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Slavomír Cichý

JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Janka Slivková

JUDr. Ondrej Brendza

Radko Kmiť

- požiadal poslancov o interpelácie,
- existuje aktuálna architektonická štúdia časti námestia po zbúraní domov,
- čo bude s existujúcou studňou?
- čo bude so schátranými domami na námestí na ulici Zámockej?
- kedy sa začne s výstavbou polyfunkčných domov na ulici Hrnčiarskej?
- máme ambíciu, aby táto časť námestia bola spojovacím prvkom medzi
modernou časťou námestia a jeho historickou časťou, bude to oddychová
zóna bez ďalších stavieb a budeme sa snažiť naprojektovať tam oddychovú
zónu a odkryť existujúce hradby,
- pod zbúranými domami sú pravdepodobne pôvodné murivá bašty hradu
a studňa,
- na ulici Zámockej prebieha rekonštrukcia elektrického vedenia a súbežne
archeologický výskum,
- nehnuteľnosti na ulici Zámockej sú v súkromnom vlastníctve,
- polyfunkčné domy na ulici Hrnčiarskej sa začnú stavať po Veľkej noci,
- čo bude ďalej s klziskom a čo sa bude robiť počas roka do ďalšej sezóny?
- príčiny skoršieho skončenia sezóny klziska sme nemohli predvídať
a z bezpečnostných dôvodov sme klzisko predčasne zavreli,
- m.p. Služba zabezpečuje novú štúdiu, projektovú dokumentáciu a ak sa
nám podarí získať zdroje financovania, verím, že sa nám podarí spustiť
klzisko do prevádzky v nasledujúcej sezóne,
- predbežný odhad na novú technológiu je cca 330 tisíc eur,
- občania požadujú osadenie lavičiek na chodníku medzi VÚB bankou
a podnikom Tesla na oddych,
- prosím o opravu kaplnky na ulice Mládeže,
- je potrebný monitoring mestskej polície na ulici Cintorínskej, kde sa
vytvára skládka odpadu,
- osadenie lavičiek zanalyzujeme a občanom vyhovieme,
- kaplnka je národná kultúrna pamiatka a na jej opravu chceme využiť
výzvu ministerstva kultúry,
- tiež riešime opravu ďalších pamiatok v meste,
- skládka pri cintoríne je odstránená a budeme sa snažiť zabrániť jej
opätovnému vzniku,
- na ulici S. Jurkoviča nie sú dažďové vpuste a dažďová voda po úprave
obrubníkov z ulice neodteká,
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Radko Kmiť

JUDr. Ondrej Brendza
Radko Kmiť
Mgr. Jozef Šimko

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza
Radko Kmiť

JUDr. Ondrej Brendza
MUDr. Martin Jakubov

Ing. Michal Šandrik
Ing. Dušan Lukáč

MUDr. Martin Jakubov

Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza

Milan Pavúk

Ing. Dušan Lukáč

JUDr. Ondrej Brendza

- táto ulica nie je vlastnícky vysporiadaná, pozemky pod cestným telesom
nie sú vo vlastníctve mesta,
- musíme to odborne posúdiť a zvážime možnosti riešenia,
- bolo by možné zrealizovať na ulici Hlavnej prechody pre chodcov a to
zrušením prechodu pri polícii a vytvorením prechodu pred El Pasom,
zrušením prechodu pri stánku s ovocím a zrušením prechodu na začiatku
ulice Cintorínskej (námestie) a jeho posunutím trochu vyššie o cca 15 m,
- tento návrh dáme posúdiť do dopravnej komisie a požiadame o odborné
stanovisko kompetentných orgánov a správcov komunikácií,
- roh námestia a ulice Hlavnej by mal byť zabezpečený nejakou
mechanickou zábranou,
- problematiku prechodov sme prerokovávali v našej komisii a takáto
situácia je tiež na ulici Nový riadok a ulici Akad. Pavlova, kde by bolo
vhodné posunúť prechody ďalej od križovatky,
- prosím pánov poslancov o písomné sformulovanie týchto návrhov, aby
sme to mohli dať prerokovať do dopravnej komisie,
- navrhujem pouvažovať o osadení zábradlia popri chodníku pred OD Mier
a chodníku na druhej strane cesty, pred kostolom a pred bytovkami v smere
na Svidník po ľavej strane,
- prosím aj túto požiadavku zaradiť do požiadaviek poslancov a predložiť to
písomne na úrad,
- či by bolo možné vo verejnom záujme požiadať SPF o odkúpenie cesty
pri odbočení z ulice Šarišskej smerom k rybníku, a či by bolo možné ju
odčleniť od týchto pozemkov, a zobrať vo verejnom záujme pod mesto
Stropkov?
- preveríme situáciu a budeme písomne odpovedať,
- mestský podnik Služba zabezpečoval búranie domov v plnom rozsahu,
alebo mal aj externé firmy?
- zachytil som, že pri búraní strechy jedného z domov na námestí, ktorá je
z azbestu, neboli dodržané všetky podmienky bezpečnosti práce,
- demontáž strechy sme robili my a odpad je dočasne uložený a bude s ním
naložené v zmysle platných predpisov,
- naši zamestnanci boli na túto činnosť riadne preškolení a mali zakúpene
špeciálne odevy,
- my máme súhlas na uloženie takéhoto odpadu a následne ho budeme
transportovať na skládku nebezpečného odpadu v Strážskom,
- podľa zákona aj samotné rozoberanie môže robiť len špecializovaná firma,
- zo zdravotného hľadiska to bolo riziko a prosil by som do budúcnosti
dodržiavať platné predpisy,
- začala sa výmena okien na OD MIER, aký je ďalší zámer?
- kde má mesto zámer osadiť tržnicu?
- v akom stave je projekt výstavby športovej haly?
- našim zámerom je postupná rekonštrukcia obchodného domu,
- tržnica bude riešená v štúdii 4. etapy rekonštrukcie námestia,
- v tejto fáze, ohľadom športovej haly, nevieme nič nové, ale vieme, že
v roku 2018 sa určite nezačne s výstavbou v našom meste,
- k lavičkám na ulici Hviezdoslavovej by bolo vhodné osadiť odpadkové
koše,
- prosím pozametať jednu časť chodníkov, kamienky ničia obuv chodcov,
- mám požiadavku od obyvateľov ulice Gagarinovej na nádoby
separovaného zberu,
- separovaný zber zatiaľ riešime vrecovým spôsobom, ale budeme sa
požiadavkou zaoberať a oslovíme spoločnosť na triedený zber na takéto
doplnenie,
- osadenie košov myslím nebude problém,
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- problém posypu je permanentný, ale počasie sa rýchlo mení a nie je
v silách mesta neustále posýpať a zametať posypové materiály,
- keďže nie sú ďalšie interpelácie, ukončil tento bod rokovania,
16. Rôzne

JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
Ing. Ladislav Dubas

Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

Ing. Dušan Lukáč

JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza
Radko Kmiť

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko

- otvoril bod rôzne,
- ako postupuje riešenie čistenia potoka v Bokši?
- po rokovaní s vodohospodárskym podnikom, ktorý odmietol vlastníctvo
potoka, sme požiadali o čistenie štátne hydromeliorácie, ktoré nám
odpovedali, že správcom je predsa len vodohospodársky podnik,
- dohodli sme sa, že na začiatku roka 2018 zvoláme stretnutie dotknutých
strán a budeme čistenie potoka riešiť,
- verím, že vďaka dobrej spolupráci s PSK sa dá ulica Šandalská až po ulicu
Mlynskú do poriadku aj s chodníkom aspoň z jednej strany,
- áno presne tak, verím, že sa nám podarí minimálne o tom začať rokovať,
- PSK podporuje tzv. združené investície,
- v akom štádiu je sprístupnenie kostolnej veže?
- neuvažujeme o zvýšení odmien poslancov?
- návrh na zmenu výšky odmien je v rukách poslancov,
- vyhotovuje sa projektová dokumentácia na sprístupnenie kostolnej veže,
ktorá nám zadefinuje potrebné náležitosti ďalšieho postupu,
- predpokladám, že na ďalšom zasadnutí odprezentujeme ďalší postup,
- mali sme rokovanie na VÚC s pánom Kočiškom a kolegom pánom
Lukáčom,
- na základe odborných posudkov ÚSC PSK nie je úsek ulice Šandalskej
posúdený ako kritický a dohodli sme sa, že budeme na tento úsek pamätať
pri rekonštrukcii ondavského mosta a upraviť pri tom aspoň časť
odbočovacieho ramena do Bokše,
- sme poslancami za celý okres a kritickým miestom v okrese je zlá cesta
Radoma - Šandal, ktorá slúži ako alternatíva, resp. obchádzka pri
problémoch na ceste I. triedy,
- ďalší úsek je Bžany – Valkov, ktorý sa musí riešiť kvôli stavu v akom je,
a aj tento úsek budeme riešiť v dohľadnej dobe,
- okrem balíka financií určených na rekonštrukcie boli vyčlenené aj
prostriedky na projektovú dokumentáciu na opravu telesa ondavského
mosta až po Nový domov,
- mesto Stropkov je súčasťou okresu, verím a som o tom presvedčený, že to
bude iné obdobie ako obdobie 2013-2017, kedy priamo v meste Stropkov
nebol rekonštruovaný ani meter štvorcový,
- poopravil by som informáciu, ale v súvislosti s rekonštrukciou kanalizácie
v Stropkove na ulici Chotčanskej priamo riaditeľ okresnej a riaditeľ krajskej
správy ciest rozhodli o tom, že povrch ulice Chotčanskej po rekonštrukcii
kanalizácie bude upravený v plnom profile a veľmi kvalitne,
- úprava povrchu ulice Chotčanskej v plnom profile nebola robená
rozhodnutím uvedených osôb, ale bola priamo zadefinovaná už
v stavebnom povolení rekonštrukcie kanalizácie,
- rieši sa orezanie stromu pri plavárni?
- som rád, že moje pripomienky prispeli k plneniu koncesnej zmluvy na ZŠ
Konštantínova,
- orezanie stromu preveríme u riaditeľa školy a budeme písomne
odpovedať,
- bolo by dobré osvetliť úsek chodníka ulice Šarišskej, ktorý využívajú
športovci,
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- bude s tým mesto niečo robiť a či je to možné, keď to nie je mestský
pozemok?
- pozemok je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorá nám neplánuje ani
odpredať pozemok ani ho zameniť,
- čiže teraz nedokážeme osadiť osvetlenie,
- keďže neboli žiadne ďalšie návrhy, ukončil tento bod rokovania.

17. Záver
JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza

- informoval poslancov o neschválení návrhu o obecnom zriadení, čiže
povinnosť na zníženie počtu poslancov odpadá, prosím uvažujte čo ďalej vo
veci zníženia počtu poslancov,
- informoval prítomných o tom, že naše sanktuárium dostalo veľmi
významný dar relikvie 1. stupňa,
- dňa 11.3.2018 sa uskutoční slávnostné zasadnutie MsZ spojené
s oceňovaním osobností,
- dňa 12.4.2018 sa uskutoční v Stropkove regionálny deň VSD, a.s., na
ktorom budú okrem iného predstavené ďalšie aktivity spoločnosti v našom
meste,
- dovolil som si preveriť skutočný stav vo veci ulice Chotčanskej, a oslovil
som riaditeľa okresnej správy ciest vo Svidníku, ktorý mi potvrdil, že
úprava ulice Chotčanskej po rekonštrukcii kanalizácie bola plánovaná len
v rekonštruovanom páse a následne zmenená na úpravu v celom profile na
základe toho, že na tom trval riaditeľ správy ciest PSK,
- v závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva,

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Stanislav Humeník, v.r.
prednosta MsÚ

Michal Sykora

______________

Mgr. Jana Slivková

______________

Zapisovateľ: Renáta Kimáková
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