Zápisnica
zo XVII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa
08. novembra 2017 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.
Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora
mesta, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav
Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
/p. Cyril Filípek a p. Branislav Kozánek prišli na zasadanie mestského zastupiteľstva 4 minúty po
začiatku zasadania/
Neprítomní – ospravedlnení pp.: Bc. Marián Konečný, Ing. Marián Javorka,
Mgr. Vladimír Hladík

Prítomní pp.: Ing.Mária Macejková – prednostka MsÚ
Ing. Anton Mošať – kontrolór mesta
p. Alena Poláková – zapisovateľka
Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, hostí a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s programom XVII. riadneho
zasadania Mestského zastupiteľstva. Predložený program zasadania mestského zastupiteľstva bol
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadania mestského zastupiteľstva
Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mesta
5. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Stanovisko kontrolóra mesta k 5. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie
v nasledovnom zložení: p. Miroslav Nosek – predseda Návrhovej komisie, členovia: Mgr. Gerda
Fodorová a p. Marián Rozbora. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: JUDr. Edita
Lehocká a p. Silvia Suchá. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo so Správou o činnosti Mestskej rady oboznámil Mgr. Rudolf
zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

Ovečka –

U z n e s e n i e MsZ č. 453/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania
Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p.
Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
4/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mesta
Ing. Anton Mošať – kontrolór mesta, podal vysvetlenie prítomným, o spadnutom strome v RO
Gazárka a následne vraj spadol ďalší strom. Majiteľka si žiada od mesta odškodnenie. Udalosť sme
nahlásili na poisťovňu, celé sme to preverili so skupinou pracovníkov mestského úradu. Nie je
preukázané, že strom vo vlastníctve mesta zvalil ďalší strom, ktorý je vraj vo vlastníctve pani, ktorá si
žiada odškodnenie. Strom však je na hranici pozemku Slovenského pozemkového fondu, tak nie je
isté koho je ten jej strom. Vyjadrenie poisťovne je také, že mesto nezodpovedá za živelné pohromy,
urobili sme viac ako sme mali, stromy sme porezali, odstránili, napriek tomu sa majiteľka dožaduje
ďalšieho odškodnenia. Ak nás dajú na súd a prehráme, budeme náhradu škody požadovať od
poisťovne. Musí sa však preukázať, že mesto spôsobilo škodu.
Ing. Anton Mošať – kontrolór mesta, oboznámil prítomných so správou z kontrolnej činnosti, k čomu
MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 454/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
správu z kontrolnej
činnosti
prednesenú
hlavným
kontrolórom mesta.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p.
Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
5/ 5. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
p. Miroslav Nosek – k tomu bodu – kanalizácia. Nestotožňujem sa s tým, aby mesto platilo za opravy
čerpadiel ľuďom, ktorí sú nezodpovední a nestarajú sa o zverenú vec. Každý má uzatvorenú zmluvu
a má sa starať o zverenú vec. Ďalšia vec je tá Gazárka, nakoľko za posledné tri roky nepodali žiadny
projekt, uchádzali sa o dotácie, nevidím nič do budúcna a má sa tam dávať toľko peňazí. Neviem či by
sa nedalo vyhlásiť výberové konanie cieľom ktorého by bolo vytvorenie dobrého projektu aj s tým, že
je tam taká voda aká je. Aby sme sa posunuli ďalej.
a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 5. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže,
vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora /ROP/ č. 2/2017 a č. 3/2017
v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 178/2015 zo dňa 15.12. 2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 455/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením primátora /ROP/ č. 2/2017 a č.
3/2017 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č.
178/2015 zo dňa 15.12.2015 podľa prílohy:

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy

Príloha k
5. zmene
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

Bežné príjmy

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

108 760,84

-

+3 534,00

112 294,84

Príjmy spolu

108 760,84

-

+3 534,00

112 294,84

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy
Bežné výdavky

Príloha k
5. zmene
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

-

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

0,00

-

+3 534,00

3 534,00

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

0,00

-

+4 200,00

4 200,00

Výdavky spolu

0,00

-

+7 734,00

Kapitálové výdavky

7 734,00

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá, Proti:
0 Zdržali sa: 0
b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 5. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže,
vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 29, 30 a 31 v zmysle vnútorného
predpisu č. 2/2011 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 456/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 29, 30 a 31 v zmysle vnútorného
predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu
obce, podľa prílohy:

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy
Bežné príjmy

Príloha k
5. zmene
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

3 703,24

-

+5 577,41

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

3 703,24

-

+5 577,41

9 280,65

Príjmy spolu

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy
Bežné výdavky

Príloha k
5. zmene
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

9 280,65

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

4 631,29

-

+5 577,41

10 208,70

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

4 631,29

-

+5 577,41

Výdavky spolu

10 208,70

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá, Proti:
0 Zdržali sa: 0
c/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 5. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže,
vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 32 a 33 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 457/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 32 a 33 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu
Bežné príjmy

Návrh na
5. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

15 080,47

-

+2 094,48

17 174,95

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

15 080,47

-

+2 094,48

17 174,95

Príjmy spolu

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Návrh na
5. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

5. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

383 519,13

-

-15 105,52

368 413,61

-

-

-

-

0,00

-

+13 000,00

13 000,00

383 519,13

-

-2 105,52

381 413,61

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá, Proti: 0 Zdržali sa: 1 p.
Miroslav Nosek
6/ Stanovisko kontrolóra mesta k 5. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k 5. zmene rozpočtu
Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2017 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 458/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k 5. zmene rozpočtu mesta
Šaštín-Stráže na rok 2017.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p.
Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
7/ R ô z n e
Mgr. Jaroslav Suchánek primátor mesta v bode rôzne informoval prítomných o prejednávaných
bodoch:
- bude sa prejednávať zlúčenie obchodných spoločností mesta, poslali sme poslancom návrh na
uznesenie,
- budeme prejednávať niekoľko odpredajov pozemkov v RO Gazárka pri súkromných rekreačných
chatách,
- odpredaj pozemku p. Radovi a Mgr. Hrnčiarovej,
- pridelenie mestských bytov,
- návrh na doplnenie nového člena Kultúrnej komisie p. Alexandra Kozánka,
- ďalej by sme chceli doplniť jedno uznesenie, kde by sme súhlasili s predložením projektového
zámeru a žiadosti o NFP na Zriadenie centra integrovanej starostlivosti, poprosím p. prednostku,
ktorá má pripravený materiál, aby Vás oboznámila.
Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, v priebehu mesiaca november bude zverejnená výzva na
predkladanie projektových zámerov. Jedná sa o to, že na Slovensku je zhruba 120 subjektov - miest
a obcí, ktoré sa budú môcť v prvej fáze uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku na
výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie objektu vhodného pre účely zriadenia Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti, skratka CIZS. Tento projekt bude podporovaný aj samosprávnym krajom
a naše mesto je považované za prirodzené centrum spádovej oblasti pre zabezpečovanie
všeobecných a špecifických ambulantných zdravotných služieb vrátane sociálnych služieb. Preto
máme šancu a možnosť uchádzať sa o lacné zdroje, zdroje z operačného programu IROP. Tieto
prostriedky sú určené na vytvorenie a podporu centra, kde budú vyššie uvedené služby sústredené

na jednom mieste. Naše mesto má viacero ambulancií všeobecných lekárov, ktoré nemáme
sústredené na jednom mieste. Väčšina lekárov je v nájomnom vzťahu s mestom. Tieto ambulancie
slúžia už dlhé roky a vyžadovali by rekonštrukciu, na ktorú mesto nemá finančné prostriedky. Tu je
šanca pri tejto výzve, že sa môžeme uchádzať o dotáciu. V rámci kraja naše mesto zaujíma popredné
miesto a bolo krajom určené, ako lokalita č. 1, kde je veľmi pozitívny rating. Preto naše mesto môže
žiadať prostriedky v prvej etape. Bude sa jednať o väčší mikroregión, ktorý by bol podporený, kde by
sa mohli sústrediť zdravotné služby pod jednu strechu, inak povedané, vybudovať alebo
zrekonštruovať zdravotné stredisko. Tieto zdroje by boli určené na výstavbu nového objektu, alebo
rekonštrukciu jestvujúceho zariadenia. S tým, že prostriedky by neboli len na výstavbu, ale i na
vybavenie ambulancií a špeciálnych zdravotných priestorov. Tiež by tento objekt mohol slúžiť i pre
doplnkové zdravotné služby. Táto výzva bude zverejnená v mesiaci november a predkladanie žiadostí
bude dvojstupňové. V prvej etape sa bude predkladať zámer, ale už k tomuto zámeru je nevyhnutné,
aby sa priložili povinné prílohy a povinnou prílohou je projektová dokumentácia v rozsahu štúdie.
Ten, kto teraz nepredloží projektový zámer, nebude môcť predložiť žiadosť o NFP. Na mestskej rade
sme sa týmto ešte nezaoberali, vzhľadom k tomu, že sme informáciu získali až po zasadaní mestskej
rady. Preto sme Vás chceli informovať o tejto možnosti a bolo by dobré, keby ste podporili tento
zámer mesta na získanie finančných prostriedkov. V priestoroch musia byť vysporiadané vlastnícke
vzťahy, toto budeme prejednávať, po zverejnení presných podmienok.
p. Miroslav Nosek – mám otázku, dopočul som sa, že niekde v časti Budkovany, medzi Petrovou Vsou
a Holíčom, je smetisko. Vraj sa tam plánuje budovať skládka nebezpečných odpadov. Je to pravda?
Viem, že obyvatelia Gbelov sú z toho pohoršení, že by to mohlo zasiahnuť spodné vody.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, volal som s primátorom Gbelov, majú spor s Holíčom,
ohľadne tejto skládky. Neviem či sa tam má niečo takéto skladovať, alebo či sa tam už skladuje.
Primátor Gbelov povedal, že majú rozbory, ktoré dokazujú, že vody by mali byť kontaminované. Toto
je informácia zo včera. Viac neviem, ale zistím podrobnejšie.
p. Miroslav Nosek – ďalej by som sa spýtal, aká je poruchovosť verejného osvetlenia. Mám
informáciu, že na ceste smerom k cintorínu svetlo odpadlo. Vidím, že v Šaštíne v Aleji je
odmontované, aj v Strážach. Je to v záruke, nevidel som firmu, ktorá to riešila.
p. Vladimír Fiala – z tých 700 ks sme menili 10 ks. Svetlá sú uchytené tak, ako bolo naprojektované.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, riešime to tak, že firma zabezpečí náhradné svetlo a mesto
rieši montáž. Svetlo padlo pri víchrici. V Aleji sme pridávali svetlá, jedno je v oprave.
p. Miroslav Nosek – v Aleji je prepadnutý kanál.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, toto sme riešili s BVS.
Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, áno je to na dvoch miestach. Ale je to nahlásené na
BVS, je to ich majetok.
Ing. Gabriela Baďurová – už to začali opravovať, momentálne robia na ulici Na kopánke.
p. Miroslav Nosek – čo sa týka maringotky a prívesu v Strážach?
Mgr. Jaroslav Suchánek – vec je na súde, zatiaľ sme nedostali vyjadrenie súdu na ich vypratanie.
p. Miroslav Nosek – nedalo by sa v zbernom dvore určiť miesto na veľké veci, stavebný odpad,
nábytok, haluze.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, zapracujeme to do rozpočtu pripravenie a vyčistenie
priestoru.
p. Miroslav Nosek – ešte by som chcel navrhnúť, v prípade DALITRANS, či by nebolo rozumné odkúpiť
od nich pozemok, ako to posúvať a dávať im z mesta?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, budem s nimi jednať a navrhnem im aj túto možnosť,
uvidíme či na to pristúpia.

a/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie rezervného fondu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 459/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 534,00 €
na bežné výdavky – oprava strešnej krytiny v priestoroch
Základnej umeleckej školy, Šaštín-Stráže – havarijný stav.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p.
Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
b/ Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže a obchodnej
spoločnosti Správa majetku mesta Šaštín-Stráže s.r.o., Štúrova 1319, Šaštín-Stráže
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zlúčenie nižšie uvedených obchodných
spoločností prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 460/2017
Mestské zastupiteľstvo
S c h v a ľ u j e,
aby Mesto Šaštín - Stráže ako jediný spoločník obchodnej
spoločnosti Gazárka, s. r. o., Alej 549, Šaštín-Stráže, IČO: 36
278 670 a zároveň jediný spoločník obchodnej spoločnosti
Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s. r. o., Štúrova 1319,
Šaštín-Stráže, IČO: 50 139 118 rozhodlo o zlúčení oboch
obchodných spoločností na základe predloženého návrhu
zmluvy o zlúčení nasledovne:
- nástupníckou spoločnosťou bude obchodná spoločnosť
Gazárka, s. r. o., zanikajúcou spoločnosťou bude obchodná
spoločnosť Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s. r. o.,
- sídlo nástupníckej spoločnosti bude Alej 549, 908 41 ŠaštínStráže,
- predmetom podnikania nástupníckej spoločnosti budú
všetky živnosti nástupníckej aj zanikajúcej spoločnosti,
- základné imanie nástupníckej spoločnosti bude vo výške
6.638,78 EUR, pričom na základnom imaní sa podieľa jediný
spoločník peňažným vkladom vo výške 6.638,78 EUR,
- konateľkou nástupníckej spoločnosti bude Patrícia
Havlíčková Javorková, Školská 1695/3, Šaštín-Stráže,
- v nástupníckej spoločnosti bude vytvorená dozorná rada v
zložení, v akom pôsobila v zanikajúcej spoločnosti,

- zakladateľská listina nástupníckej spoločnosti bude
vychádzať zo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti
Gazárka, s. r. o. s prihliadnutím na schválené zmeny súvisiace
so zlúčením spoločností,
- rozhodným dňom bude 31.12.2017,
- konateľke nástupníckej spoločnosti a konateľovi zanikajúcej
spoločnosti ani členom dozornej rady zanikajúcej spoločnosti
nebudú v súvislosti so zlúčením spoločností poskytnuté
žiadne osobitné výhody,
- mestské zastupiteľstvo nepožaduje vykonanie priebežnej
účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Gazárka, s. r. o. ani
obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s.
r. o.,
- mestské zastupiteľstvo nepožaduje predloženie správy
konateľky obchodnej spoločnosti Gazárka, s. r. o. ani
predloženie správy konateľa a správy dozornej rady
obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s.
r. o.,
- mestské zastupiteľstvo nepožaduje preskúmanie návrhu
zmluvy o zlúčení audítorom alebo znalcom.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek
c/ Ing. Vladimír Ovečka a manž. Anna, byt. Šaštín-Stráže, U Vulgana 908 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 461/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/152, vo výmere 352 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita
RO Gazárka, Ing. Vladimírovi Ovečkovi
a manž. Anne
Ovečkovej, byt. Šaštín-Stráže, U Vulgana 908. Cena pozemku
sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad
do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových
známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva
kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša
Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci
vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy

najneskôr do 29. 12. 2017, priloženou poštovou poukážkou
alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
d/ JUDr. René Vanek a manž. Silvia, byt. Malacky, Záhorácka 15/A – žiadosť o odpredaj mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 462/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/230, vo výmere 411 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita
RO Gazárka, JUDr. Renému Vanekovi
a manž. Silvii
Vanekovej, byt. Malacky, Záhorácka 15/A. Cena pozemku sa
stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto ŠaštínStráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu
Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do
29. 12. 2017, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
d/ p. Peter Matula a manž. Katarína, byt. Bratislava, Ľubovníkova 32 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 463/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/76, vo výmere 340 m2, a parc.č. 1916/77, vo
výmere 17 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Petrovi
Matulovi
a manž. Kataríne Matulovej, byt. Bratislava,
Ľubovníkova 32. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2.
Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti
v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do
katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na
vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu
za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže
pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 29. 12. 2017,
priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
e/ p. Matej Palugyay a manž. Mgr. Mária Palugyayová, byt. Bratislava, Púpavova 26 – žiadosť
o odpredaj mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 464/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok

parc. č. 1916/92, vo výmere 417 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Matejovi Palugyayovi a manž. Mgr. Márii
Palugyayovej, byt. Bratislava, Púpavova 26. Cena pozemku sa
stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto ŠaštínStráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu
Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do
29. 12. 2017, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
f/ p. Josef Pinďák a manž. Anna, byt. Břeclav, U splavu 2867/1, ČR – žiadosť o odpredaj mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 465/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/99, vo výmere 485 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Josefovi Pinďákovi a manž. Anne Pinďákovej, byt.
Břeclav, U splavu 2867/1, Česká republika. Cena pozemku sa
stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto ŠaštínStráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu
Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do
29. 12. 2017, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku

zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
g/ p. Jozefovi Košutzkému a manž. Eugénii, byt. Bratislava, Bakošova 30 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 466/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/172, vo výmere 489 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita
RO Gazárka, p. Jozefovi Košutzkému a manž. Eugénii
Košutzkej, byt. Bratislava, Bakošova 30. Cena pozemku sa
stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto ŠaštínStráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu
Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do
29. 12. 2017, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

g/ p. Zina Krčmárová, byt. Bratislava, Holíčska 48 a p. Andrea Krčmárová, byt. Bratislava,
Bartoškova 8 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 467/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok
parc. č. 1916/124, vo výmere 511 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita
RO Gazárka, p. Zine Krčmárovej byt. Bratislava, Holíčska 48 a
p. Andree Krčmárovej, byt. Bratislava, Bartoškova 8. Cena
pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady
na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € /
v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený
pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred
podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 29. 12. 2017,
priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
h/ p. Jana Weis, byt. Frechen, Mathiasstrasse 3, Nemecko – žiadosť o odpredaj mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 468/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.

1916/222, vo výmere 612 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Jane Weis, byt. Frechen, Matthiasstrasse 3,
Nemecko. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2.
Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti
v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do
katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na
vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša
Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci
vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy
a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku najneskôr do 29.
12. 2017, a druhú splátku najneskôr do 31.03. 2018,
priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
ch/ Ing. Ondrej Matej a manž. Darina, byt. Bratislava, Romanova 33 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 469/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/208, vo výmere 377 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, Ing. Ondrejovi Matejovi a manž. Darine Matejovej,
byt. Bratislava, Romanova 33. Cena pozemku sa stanovuje na
8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh
na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady
na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy
znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok
kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej
zmluvy a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku
najneskôr do 29. 12. 2017, a druhú splátku najneskôr do

31.03. 2018, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

ch/ p. Vladimír Chalupa, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka 58 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 470/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc.č.
1916/93, vo výmere 470 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Vladimírovi Chalupovi, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka
58. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci
zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume
66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša Mesto
Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí
Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy a to:
prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku najneskôr do 29. 12.
2017, a druhú splátku najneskôr do 31.03. 2018, priloženou
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
i/ p. Richard Karas a p. Vladimír Karas, byt. Senica, J. Mudrocha 1354/40 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 471/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/79, vo výmere 644 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Richardovi Karasovi a Vladimírovi Karasovi, byt.
Senica, J. Mudrocha 1354/40. Cena pozemku sa stanovuje na
8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh
na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady
na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy
znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok
kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej
zmluvy a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku
najneskôr do 29. 12. 2017, a druhú splátku najneskôr do
31.03. 2018, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
j/ JUDr. Michal Filípek byt. Šaštín-Stráže, Gazárka 1507/113 – žiadosť o odpredaj mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 472/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/128, vo výmere 445 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, JUDr. Michalovi Filípkovi, byt. Šaštíne-Stráže,
Gazárka 1507/113. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2.
Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti
v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do
katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na
vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša
Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci
vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy
a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku najneskôr do 29.
12. 2017, a druhú splátku najneskôr do 31.03. 2018,
priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
k/ Ing. Vladimír Milo a manž. Ing. Daniela Milová, byt. Bratislava, Matejkova 57 – žiadosť
o odpredaj mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 473/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/174, vo výmere 597 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, Ing. Vladimírovi Milovi a manž. Ing. Daniele Milovej,

byt. Bratislava, Matejkova 57. Cena pozemku sa stanovuje na
8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh
na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady
na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy
znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok
kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej
zmluvy a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku
najneskôr do 29. 12. 2017, a druhú splátku najneskôr do
31.03. 2018, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
l/ RNDr. Kristína Stahlová, byt. Bratislava, Vlastenecké nám. 7 – žiadosť o odpredaj mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 474/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/131, vo výmere 453 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, RNDr. Kristíne Stahlovej, byt. Bratislava, Vlastenecké
nám. 7. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci
zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume
66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša Mesto
Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí
Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy a to:
prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku najneskôr do 29. 12.
2017, a druhú splátku najneskôr do 31.03. 2018, priloženou
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
ľ/ p. Róbert Rangl, byt. Znojmo, Únavov 125, ČR – žiadosť o odpredaj mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 475/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/101, vo výmere 475 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Róbertovi Ranglovi, byt. Únavov 125, Znojmo, ČR.
Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí
náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € /
v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša Mesto
Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí
Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy a to:
prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku najneskôr do 29. 12.
2017, a druhú splátku najneskôr do 31.03. 2018, priloženou
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
m/ p. Štefan Ralbovský a manž. Anna, byt. Senica, Štefánikova 707/49 – žiadosť o odpredaj
mestského pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 476/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj
mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej
súčasťou je kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po
zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č.
1916/153, vo výmere 452 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Štefanovi Ralbovskému a manž. Anne Ralbovskej,
byt. Senica, Štefánikova 707/49. Cena pozemku sa stanovuje
na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh
na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady
na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy
znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok
kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej
zmluvy a to: prvú splátku vo výške ½ ceny pozemku
najneskôr do 29. 12. 2017, a druhú splátku najneskôr do
31.03. 2018, priloženou poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
n/ Mgr. Dagmar Hrnčiarová, byt. Banská Bystrica, Moskovská 14 a p. Peter Rada, byt. Banská
Bystrica Ružová 5 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku.
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského
pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 477/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí odpredaj mestského pozemku E parc. č. 212/4, podľa GP
C parc.č. 759/1 diel l, vo výmere 66 m2, v k.ú. Šaštín, Mgr.
Dagmar Hrnčiarovej, byt. Banská Bystrica, Moskovská 14 a p.
Petrovi Radovi, byt. Banská Bystrica, Ružová 5. Cena pozemku
sa stanovuje na 10,- € za m2 , cenu za mestský pozemok
kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním
kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša
Mesto Šaštín-Stráže Ak zo strany žiadateľov nedôjde
k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia,
mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie.
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
ň/ Mgr. Dagmar Hrnčiarová, byt. Banská Bystrica, Moskovská 14 a p. Peter Rada, byt. Banská
Bystrica Ružová 5 – ponuka na odkúpenie pozemku
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s ponukou nižšie menovaných na odkúpenie pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 478/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí odkúpenie pozemku E parc. č. 435, podľa GP C parc.č.
1127/7 diel 2, vo výmere 8 m2, v k.ú. Šaštín, od Mgr. Dagmar
Hrnčiarovej, byt. Banská Bystrica, Moskovská 14 a od p. Petra
Radu, byt. Banská Bystrica, Ružová 5, do vlastníctva Mesta
Šaštín-Stráže Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2 ,
cenu za pozemok kupujúci vyplatí predávajúcim pred
podpísaním kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže
MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú
možno považovať za územie so zvykovým právom
kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou.
MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava
Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň
zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-

Stráže.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
o/ p. Nikola Nguyenová, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1003 a p. Ľuboš Greguš – žiadosť
o prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom mestského
bytu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 479/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
pridelenie 2-izbového mestského bytu na Nám. Slobody č.
942, v Šaštíne-Strážach /po Ing. Michalovi Poncovi/, p. Nikole
Nguyenovej, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1003 a p. Ľubošovi
Gregušovi, byt. Šaštín-Stráže, nakoľko menovaní splnili
podmienky VZN č. 15/2017. Nájomná zmluva bude
uzatvorená od 09. 11. 2017 na dobu 3 roky.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
p/ p. Miroslav Daniel a manž. Erika, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1007 – žiadosť o prenájom
mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom mestského
bytu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 480/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
pridelenie 2-izbového mestského bytu na ulici M. Nešpora č.
1575, v Šaštíne-Strážach /po p. Kamilovi Vajdovi/, p.
Miroslavovi Danielovi, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1007
a manž. Erike Danielovej, nakoľko, menovaní splnili
podmienky VZN č. 15/2017. Nájomná zmluva bude
uzatvorená od 01. 12. 2017 na dobu 1 rok.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
r/ p. Róbert Slovák, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 1116 a p. Dominika Bachoríková, byt. Myjava,
Pažického 398/2 – žiadosť o prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom mestského
bytu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 481/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
pridelenie 2-izbového mestského bytu na ulici M. Nešpora č.
1575, v Šaštíne-Strážach /po JUDr. Tomášovi Packovi/, p.
Róbertovi Slovákovi, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova č. 1116
a Dominike Bachoríkovej, byt. Myjava, nakoľko menovaní
splnili podmienky VZN č. 15/2017. Nájomná zmluva bude
uzatvorená od 01. 12. 2017 na dobu 3 roky.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, JUDr.
Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek
s/ Návrh na doplnenie člena do Kultúrnej komisie, pri Mestskom zastupiteľstve Šaštín-Stráže
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na doplnenie člena do Kultúrnej komisie prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 482/2017
Mestské zastupiteľstvo
Volí
podľa § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nového člena Kultúrnej komisie
z odborníkov z radov obyvateľov, p. Alexandra Kozánka, byt.
Šaštín-Stráže, s platnosťou od 09. 11. 2017.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
t/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 415/2017, zo dňa 21. júna 2017
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 415/2017 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 483/2017
Mestské zastupiteľstvo
Ruší
Uznesenie MsZ č. 415/2017, zo dňa 21. júna 2017, ktorým
bolo schválené pridelenie 3-izbového nájomného bytu
v bytovom dome na ul. Slnečná č. 1616, byt. č. 1C p.
Róbertovi Slovákovi, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 1116 a sl.
Dominike Bachoríkovej, byt. Myjava, Pažického 398/2, po
uvoľnení p. Pavlom Prokopiusom.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 5 Mgr. Rudolf Ovečka, p.
Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora,
p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 3 p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Miroslav Nosek
u/ Návrh na odvolanie členky Sociálnej a bytovej komisie sl. Klaudie Morávkovej
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odvolanie členky Sociálnej a bytovej komisie
sl. Klaudie Morávkovej prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 484/2017
Mestské zastupiteľstvo
Odvoláva
sl. Klaudiu Morávkovú z pozície členky Sociálnej a bytovej
komisie, z dôvodu viac ako troch neospravedlnených neúčastí
na zasadaniach Sociálnej a bytovej komisie.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
v/ Návrh na predloženie projektového zámeru a žiadosti Mesta Šaštín-Stráže o NFP na „Zriadenie
centra integrovanej zdravotnej starostlivosti“
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie projektového zámeru a žiadosti
Mesta Šaštín-Stráže, o NFP na „Zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 485/2017
Mestské zastupiteľstvo
Súhlasí
s predložením projektového zámeru a žiadosti Mesta ŠaštínStráže o NFP na „Zriadenie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti“.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav
Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, p. Silvia
Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ D i s k u s i a
p. Rafael Menšík – od 08. 03. 2017 som dal požiadavku na odstránenie brečtanu pri p. Machovi,
k ničomu nedošlo. Už nebude potrebné to naplánovať. Distribučnej spoločnosti som poslal foto, ako
sa brečtan dotýka drôtov a zabraňuje viditeľnosti na križovatke. Distribučná spoločnosť príde brečtan
odstrániť. Ďalej sa na mestskom úrade používajú nesprávne, staré erby, nachádza sa aj v pracovni
primátora. Používame dva erby. Ďalej p. Menšík poukázal, že na oslavách Mikuláša bolo 6 čertov
a deti sa ich báli. Nikto z kompetentných nevie nič o detskej duši. Bolo to ako na fašiangy. Pán Menšík
ďalej vo svojom príspevku osočoval a urážal poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva.
Oznámil prítomným, že na ďalšie zasadanie mestského zastupiteľstva pozve poslancov Trnavského
samosprávneho kraja a rádio Regina.
Vo svojom príspevku poukázal, že požiadal o vyhlásenie súťaže o najkrajšiu fotografiu mesta, poslanci
však neprejavili záujem. Táto bola vyhlásená v Centre voľného času Beťárik. P. Menšík odovzdal svoje
foto Mgr. Komornej, ktorá ich prijala a vystavila v kultúrnom dome, je veľmi aktívna a má vysoké IQ.
Bol rád, že sa našiel niekto, koho jeho myšlienka oslovila a je to cesta, po ktorej by sa malo uberať
naše mesto.
Mgr. Gerda Fodorová – ak môžem, hovorili ste o kultúre. Som vedúca Kultúrnej komisie zhruba dva
roky, pred tým bola p. Silvia Suchá, ktorá ak chce sa môže tiež vyjadriť. Snažili sme sa robiť pre
občanov všetko, čo sme vedeli, neviem, či to nie je pre Vás dostačujúce. Kedykoľvek prídete
a poviete, že chcete mať niekde niečo vystavené, chcete niečo spraviť kľudne môžete a môžeme sa
porozprávať. K tomu Mikulášu, sme radi, že ľudia sa zapoja a prídu robiť čertov a anjelov. Koľko bolo
čertov neviem už.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora, opýtam sa, patrí čert k oslavám Mikuláša? Myslím, že
patrí.
Mgr. Gerda Fodorová – patrí. Chlapci si zabezpečili masky a zapojili sa. Možno zvážime počet čertov.
Neviem čo Vám mám k tomu povedať, ide o to, že sa snažíme spraviť čo najviac, maximum. Bola by
som rada, keby bolo viacej zanietených ľudí pre kultúru a každý sa pýta hlavne čo za to.
JUDr. Edita Lehocká – ja sa vyjadrím p. Menšík. Asi v marci ste išiel na bicykli, strašne fúkalo. Pri
obchode p. Komorníka Vás doslova sfúklo z toho bicykla, kto Vám vtedy pomohol, aby Vás nezrazilo
auto? Nechcem si tu robiť žiadne zásluhy, ani chváliť sa, ale vy tu stále útočíte na mňa. Zastavila som
svoje auto i autá, ktorá išli, aby Vás nezrazili, ak by mi bolo všetko jedno, prejdem okolo. Stále len
urážky, my tu máme tiež svoj názor. Bolo to tak?
p. Rafael Menšík – stalo sa to, ale to sa môže stať hocikomu.
Mgr. Gerda Fodorová – je nám ľúto, že ľudia vidia a hovoria len negatívne veci, ale čo sa urobí dobré
to nevidia, ani sa nesnažia pomôcť. Viem, že keď sa niečo robí, stane sa aj chyba.
p. Rafael Menšík – to nestačí.
p. Silvia Suchá – ja iba tak poviem, že vy ma p. Menšík poznáte veľmi dobre a keď vy ste teraz
povedal, že nič nerobím, z tohto dôvodu sa nebudem vyjadrovať. A že sa o nič nezaujímam. Ak takto
poviete, nie je dôvod niečo ďalej riešiť.
Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, Vážení prítomní, dovoľte mi, aby aj ja som zareagovala na
príspevok p. Menšíka. P. Menšík, my tu zasadanie nahrávame, ale vždy na to upozorníme. Viem, že aj
vy teraz nahrávate a možno je slušné povedať, že nahrávam si Vás. Nehanbíme sa za to čo tu
povieme. Chcem povedať jednu vec, hlboko si vážim staršieho človeka odo mňa a pohliadam na neho
s úctou a s vďačnosťou. Viem, že ten človek za tie roky tu niečo zanechal a to je pre nás dedičstvo.
Starší človek je pre mňa symbol rozvážnosti, múdrosti, lásky, porozumenia a mám taký nedobrý pocit,
že vy vždy prídete k nám na zastupiteľstvo a vždy si vezmete niekoho na „paškal“. Hrubo ste pourážali
na predchádzajúcich zasadnutiach p. primátora a vkladal ste mu slova do úst, ktoré nepovedal.
Hovoril ste o skutkoch a viem, že to tak nebolo, boli tu ľudia, ktorí boli pri tom. Jednoducho ste
urážali poslancov a dnes ďalších, tak potom sa pýtam, budeme sa navzájom urážať, znevažovať
a osočovať? Máme tu iné poslanie. Máme sa zjednotiť a riešiť všetko s pokojom a láskou. P. Menšík
prosím Vás o to, ak chceme veci posunúť dopredu, musíme sa inak pozerať na problém.
p. Rafael Menšík – nedostal som odpoveď na veci čo som tu spomínal.
Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, toto sú veci, na ktorých nestojí existencia mesta, nie sú to
životne dôležité veci. Vy nechcete vidieť, čo tu táto skupina ľudí urobila dobré. Prečo nezhodnotíte aj
to pozitívne, prečo sa vy vo všetkom snažíte vidieť len to zlé? Vy ste tu nikomu za to obdobie čo sem
chodíte, týmto ľuďom, spoluobčanom nepovedali, že toto ste dobre urobili, alebo toto je dobré
pokračujte v tom, alebo ja Vám môžem takto pomôcť. Vy len vidíte vo všetkom to zlé. Prečo? Život je
aj o niečom inom, je mi to ľúto. Nehovorím, že netreba poukázať na veci, ktoré sú zlé. Nikto tu z
prítomných nemá záujem, aby sa takto staval k problému. Len ubližovať a to mi je ľúto, hovorím to
od srdca.
p. Rafael Menšík – jestli som primátorovi Suchánkovi, niečo špatné povedal, ja sa ospravedlňujem aj
Vám.
Mgr. Jaroslav Schánek – primátor mesta, ďakujem.
p. Richard Packa – chcem sa opýtať na ubytovaných cudzincov v Pórobetónke, oslovili ma ľudia, ktorí
tam bývajú aj na základe medializovania informácii, keď, každý týždeň prebehne nejaká zlá správa
o cudzincoch čo zvyšujú v mestách a dedinách kriminalitu. Ľudia majú obavy, že kriminalita sa zvýši
v našom meste. Bolo spomínané, že boli zabezpečení dvaja pracovníci, ak som dobre počul, ktorí
budú na ubytovni. Či mesto má nejaký projekt, či bude zvýšená hliadková činnosť policajtov. Po
meste sa hovorí, že ich tu má byť 80. Či sa myslí na bezpečnosť. Ďalej sa chcem opýtať, či existuje
nejaká analýza výdavkov a príjmov RO Gazárka, tak ako ste spomínali pri kultúrnom dome. Nakoľko
sa v Gazárke platia ľudia, energie a či by to mesto malo držať takýmto systémom ako je to teraz.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, čo sa týka ubytovaných cudzincov je pravda je ich tam
okolo 50, ide o obyvateľov z Rumunska. Túto ubytovňu vlastnili LSH, bola ponúknutá na odpredaj,
mesto myslím, že v r. 2010 dostalo ponuku na odkúpenie, ale neprišlo k odkúpeniu. Ďalej bola snaha

o odkúpenie ubytovne aj z radov občanov nášho mesta, neprišlo ani k tomu. Majiteľom budovy je
teraz firma TDS Real s.r.o., so sídlom v Bratislave. Konateľom je bývalý riaditeľ LSH p. Hartmut Flick
a ešte jedna pani. Ako tu bolo spomínané p. Dr. Višňovský bol členom dozornej rady LSH a je
advokátom p. Flicka, dostal do prenájmu túto ubytovňu a jeho syn má firmu, ktorá sa volá QPFV s.r.o.
so sídlom Zohor a táto firma tam ubytováva týchto cudzincov, pracovníkov do automobilového
priemyslu. Takže nikto sa nedostal po tú budovu. Keďže je budova zapísaná na liste vlastníctva ako
ubytovňa, tak po rozhovoroch s právnikmi neexistuje legálny spôsob ako zamedziť niekoho tam
ubytovať. Je to základný článok ústavy, sloboda podnikania, nevieme legálnou cestou zastaviť,
zamedziť tomu, aby tam nikoho neubytoval. Majú tam zabezpečeného správcu, je to práve syn Dr.
Višňovského, ten tam je, bol som tam pozrieť. Bola tam tiež pani z hygieny, ktorá to kontrolovala.
Splnili všetky požiadavky, aby tam mohli ľudí ubytovať. Ja som obvolal starostov zo Zohoru, Stupavy,
Lozorna a ďalších, sú tam cudzinci ubytovaní niekoľko rokov a oni tak isto nevedia zabrániť tomu, aby
tam tých ľudí neubytovali. Nemôžeme brániť niekomu podnikať.
p. Richard Packa – plánuje sa týmto ľuďom udeľovať prechodný pobyt u nás?
Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, nie. Sú to ľudia cez agentúru. Čo sa týka kriminality doteraz
sa nič nestalo. Keď som rozprával so starostami spomenutých obcí nemali problémy.
p. Silvia Suchá – ak môžem povedať z blízkeho zdroja viem, že tak ako nám sľúbili, že ak bude
s niekým problém pošlú ho späť. Mali s jedným problém s alkoholom a už ho poslali preč. Ak budú
pokračovať tak, ako nám sľúbili na zasadnutí, že ak bude s niekým problém okamžite ho pošlú preč.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, včera som tam bol aj s kontrolórom a presne nám toto
rozprával p. Višňovský mladší, ktorý na nich dohliada. Sľúbili, že ak budú problémy také, že ich bude
riešiť polícia, budú okamžite posielaní preč. Polícia vie, že sú tu. Mestskú políciu nemáme a ja
nemôžem nariadiť štátnej polícii čo majú robiť, ale môžem ich požiadať, aby tam častejšie chodili.
p. Miroslav Nosek – bola prisľúbená garancia a majú v Senici dohodnutú SBS, keby potrebovali niečo
riešiť.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja ešte doplním, v tom Ubytovacom poriadku je, že ak
budú riešení políciou, alebo SBS, budú poslaní preč. Snažil som sa spolu s poslancami zabezpečiť čo
najlepšie podmienky pre to, aby si boli vedomí, že tu nemôžu robiť problémy. Ale viete, môže byť 80
ľudí bez problémov, ale môže sa jeden nájsť a bude problém. Aj naši občania chodia do Anglicka,
Írska a sú ľudia, ktorí nerobia problémy a sú medzi nimi takí, čo robia problémy.
JUDr. Edita Lehocká – myslím, že si sem prišli zarobiť peniaze a budú sa snažiť dodržovať podmienky,
aby neboli vyhostení. Je to subjektívne, môže sa stať.
Mgr. Rudolf Ovečka – aj naši ľudia chodia do Rakúska, Anglicka, Írska a medzi stovkou sa môže nájsť
neprispôsobivý. To je môj názor.
p. Richard Packa – obyvatelia mesta majú nárok na bezpečnosť.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, preto sme podnikli všetky kroky a jednania. Sú tu krátko,
chodíme tam, zisťujem, či sú tam problémy, ak budú, budem na nich tlačiť, ale nemôžem ich zakázať
tam ubytovať. To zariadenie je určené na ubytovanie. Mesto nemôže konať, ak neexistuje právny
predpis, ktorý mestu určil konanie, nemôže si pri svojej kompetencii iných orgánov svojvoľne určiť,
že určité kompetencie má. V riešenom prípade neexistuje právny predpis, ktorý by mestu ukladal, že
má zasiahnuť do vlastníckeho práva ubytovacieho zariadenia a obmedziť prevádzkovateľa
ubytovacieho zariadenia. Nemôžeme si vytvoriť VZN nad rámec zákona. Nemôžeme brániť
v podnikaní, bolo by lepšie keby tu neboli, ale sú tu. Čo sa týka Gazárky, existuje samozrejme správa
z činnosti, na minulom zastupiteľstve ju predkladala konateľka Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková. Ak
by si chcel môžeš si ju pozrieť. A máme dohodnuté, že si špeciálne dáme zasadanie ohľadom Gazárky
a budeme to riešiť.
Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, ja len doplním, že vlastne Gazárka s.r.o. je obchodná
spoločnosť, riadne zaregistrovaná, je to právny subjekt, ktorý funguje v zmysle platnej legislatívy
a musí viesť účtovníctvo a riadnu účtovnú závierku, odvádzať dane a voči mestu ako 100 % vlastníkovi
má určité povinnosti. Predkladá mu všetky náklady a príjmy a mestské zastupiteľstvo je informované
a vie, aká skladba nákladov a príjmov tam je. Príjmy sú z ubytovania. Aj toto je úloha pre

zastupiteľstvo akým smerom, alebo akým spôsobom bude fungovať Gazárka. Hľadáme možnosti
a spôsoby riešenia. Výzvy na cestovný ruch nie sú, len menšie výzvy cez oblastné organizácie.
Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora, ja som minule hovoril, je to prezentované v zápisnici, je to
o vode v prvom rade. Prvá vec je tá, že ten malý projekt je už rok. Dávajú sa tam baktérie, aby sa
kvalita vody zlepšila a budú sa dávať aj ďalší rok, výsledky budú niekedy na budúci rok v mesiaci
október. Ak sledujete výšku hladiny vody na jazerách je to katastrofa, na jednotke chýba pol metra
vody, a v malých jazerách chýba až do metra vody. Čo je veľmi veľa, jazerá vysychajú.
Ing. Anton Mošať – kontrolór mesta, tá s.r.o. sa založila za primátora p. Hladkého, pretože boli tlaky
sprivatizovať Gazárku. Primátor p. Hladký tomu chcel zabrániť a rozhodol sa založiť s.r.o.. Boli tu
snahy developerov, ktorí na to mali finančne i politicky. Obchodná spoločnosť mala zabrániť tomu,
keby k niečomu došlo pôjde do konkurzu iba Gazárka s.r.o. a nepostihne to mesto. Teraz ide o to, či
Gazárku chceme, alebo nie. Ak ju chceme, musíme ju nejakým spôsobom udržovať a stojí to nejaké
peniaze. Je treba tam urobiť štúdiu, ktorá tiež nebude zadarmo. A následne zrealizovať štúdiu, či
z prostriedkov mesta, alebo ak výjde nejaká výzva. Ak to nechceme musí sa to predať, ale čo nám
povedia občania mesta. Musíme mať zámer a s tým zámerom môžeme ísť pýtať peniaze.
p. Richard Packa – ja som nepovedal, aby sa to predalo, aby sa našiel iný model prevádzkovania. Je
treba sa nad tým zamyslieť, či je dobré stále tam dávať peniaze, keď mám staré auto, nie je
rentabilné do neho dávať peniaze, je lepšie kúpiť nové auto. Peniaze sa môžu použiť rozumnejšie.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, Richard, často sa stretávame s tým, že niečo urobte, ale
nikto Ti nedá riešenie, alebo návod, aj ty hovoríš iný model, hľadáme ho. Ak vieš s niečím pomôcť len
to uvítame. Nedá sa povedať len niečo robte, robíme, každému na tom záleží.
p. Miroslav Nosek – preto som navrhoval osloviť mladých študentov, ktorí rozmýšľajú inak. Robia
ročníkové práce, diplomové práce.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, musíme nájsť na to peniaze.
JUDr. Edita Lehocká – prizvať nejakého spoločníka, ale je otázne či niekomu predať 20-30 %. Je to
všetko na diskusiu.
JUDr. Michal Filípek – pripájam sa k tomu, že Gazárka upadá. Bývam tam, nie sú tam riešené
problémy, či je to kúpalisko, alebo rybník. Urobte si analýzu za 15 rokov, koľko tam bolo investované.
Ešte sa zastavím pri návrhu, čo sa týka odpredaja pozemku k chatám. Zaujíma ma splátkový kalendár,
prvú ste dali do 29. 12. 2017 a druhú do 31. 03. 2018, koľko z tých 36 má záujem o odpredaj, na
základe čoho sa posunula druhá splátka na marec, mohlo to byť neskôr.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dnes by sa malo schváliť na odpredaj 18-tim žiadateľom
a termín sme spolu s poslancami dohodli. Je to preto, že je to ešte za pôvodnú cenu. Nikto z týchto
žiadateľov nechcel prenájom.
Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátor mesta, bolo na to päť rokov.
p. Marta Danielová – chcem vedieť, koho máme za poslanca na našom konci, nepoznáme ho.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, Stráže sú jeden obvod, poslanci sú p. Filípek, p. Nosek, p.
Kozánek a p. Konečný, ktorý tu dnes nie je. Za každým z nich môžete prísť.
p. Marta Danielová – ani jeden tam nepríde pozrieť čo sa tam deje, či niečo nepotrebujeme.
Nechodia tam ani jeden.
p. Miroslav Nosek – koľkokrát som tam bol. Tvoj syn bol za mnou, že tam máte bordel, bol som tam
3-krát v týždni, nebolo tam nič. Hovoril, že tam vystupujú z autobusu a hádžu tam bordel.
p. Jozef Daniel – Vlado Fiala to dal vyčistiť.
p. Miroslav Nosek – nebolo tam nič vidieť, okrem toho pozdĺž borinek.
p. Marta Danielová – som zvedavá, kedy to prídete pozrieť a kto, keby ste tam dali kontajnere bolo by
dobre.
p. Miroslav Nosek – a kto to tam navozil?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ten kontajner musí niekto zaplatiť a zaplatia ho všetci
občania tohto mesta, len preto, lebo niekto tam vyhadzuje odpad. Niekoľkokrát som sa Vás pýtal, kto
to tam vozí, aby ste mi povedali.
p. Marta Danielová – to ja nebudem hovoriť, to teda nie. Prečo sa tam nedajú dve vlečky. Poslanci by
mali výjsť aj von.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, preto, lebo smetisko je zavreté od r. 2008, máme zmluvu
so spoločnosťou, ktorá nám odpad odváža. Povedzte mi, kto to tam vozí a necháme mu to zaplatiť.
Ukradli tam aj fotopasce. Teraz rozširujeme kamerový systém a od budúceho roka ho dáme aj do
Vašej oblasti a som zvedavý kto tam bude. Na obranu poslancov musím povedať, že tam nemôžu byť
stále, ja tam tiež chodím. Čo sa týka kontajnerov rozmiestňovali sme ich po meste po uliciach
a vyhlasovali sme to v mestskom rozhlase, robí sa to dvakrát do roka. Každý si môže objednať
kontajner na odvoz veľkého odpadu, ale musí si ho zaplatiť. Už nehovorím o podlžnostiach občanov,
ktorí si neplatia popolnice a musíme poplatky vymáhať. Sú domácnosti, kde sú prihlásení štyria a je
ich tam desať a ešte neplatia. Do budúcna sa bude rozširovať kamerový systém, jedná sa
o certifikované kamery.
9/ N á v r h n a u z n e s e n i e
Predseda Návrhovej komisie p. Miroslav Nosek – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý
bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.
10/ Z á v e r
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom, zamestnancom, poslankyniam
a poslancom MsZ za účasť a XVII. riadne zasadanie mestského zastupiteľstva ukončil.
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