Zápisnica
z XVIII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 13.
decembra 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, Ing. Marián Javorka, Mgr.
Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Neprítomný – ospravedlnený pp.: Bc. Marián Konečný

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 XVIII. 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/
11/
12/
13/
14/

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva
6. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Stanovisko kontrolóra mesta k 6. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na r. 2018 – 2020
Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2018 - 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Šaštín-Stráže
Dodatok č. 5 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
Dodatok č. 6 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
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: Mgr. Vladimír Hladík – predseda Návrhovej komisie, členovia: Ing. Marián
Javorka a p. Silvia Suchá. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: p. Branislav
Kozánek a Mgr. Gerda Fodorová. 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. 486/2017
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania
Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
4/ 6. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 6. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže,
vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 34, 35, 39 a 40 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 487/2017

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
6. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 34, 35, 39 a 40 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:
Príloha k
6. zmena
6. zmene
rozpočtu na
Rozpočet na
rozpočtu na
rok 2017
rok 2017
rok
2017
v
€
v€
v€
678 860,00

-

+5 032,68

683 892,68

0,00

-

+6 000,00

6 000,00

-

-

-

-

678 860,00

-

+11 032,68

689 892,68

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy
Bežné výdavky

Príloha k
6. zmene
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€
678 860,00

-

+5 032,68

6. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€
683 892,68

Kapitálové výdavky

0,00

-

+6 000,00

6 000,00

-

-

-

-

678 860,00

-

+11 032,68

Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

689 892,68

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, Ing. Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, 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 6. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže,
vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 36, 37, 38 a 41 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 488/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
6. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov,
rozpočtovým opatrením č. 36, 37, 38 a 41 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 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
Kapitálové príjmy

Rozpočet na
rok 2017
v€

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

6. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

0,00

-

+2 241,99

2 241,99

12 916,66

-

+32 276,00

45 192,66

-

-

-

-

12 916,66

-

+34 517,99

47 434,65

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Návrh na
6. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €

Návrh na
6. zmenu
rozpočtu na
rok 2017 v €

Rozpočet na
rok 2017
v€

6. zmena
rozpočtu na
rok 2017
v€

324 470,00

-

-993,81

323 476,19

1 475,36

-

+35 511,80

36 987,16

-

-

-

-

325 945,36

-

+34 517,99

360 463,35

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, Ing. Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek,
p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá Proti: 0 Zdržali sa: 0

5/ Stanovisko kontrolóra mesta k 6. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2017
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k 6. zmene rozpočtu
Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 489/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
stanovisko hlavného kontrolóra k 6. zmene rozpočtu Mesta
Šaštín-Stráže na rok 2017.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
6/ Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na r. 2018 – 2020
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na obdobie
2018 - 2020 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 490/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
- I. R o z p o č e t Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2018
až 2020, podľa priloženého návrhu.
Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový
rok, teda na rok 2018.
Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky
2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom
rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet na roky
2019 a 2020 berie len na vedomie.
Záväzný rozpočet na rok 2018:
1/ Bežný rozpočet:
a/ s bilancovanými príjmami v sume
z toho:

3 539 007,00

€,

- daňové príjmy v celkovej sume 2 149 463,00 €,
- nedaňové príjmy v celkovej sume 285 820,00 €,
- granty a transfery v celkovej sume 840 689,00 €,
- vlastné príjmy RO v celkovej sume 263 035,00 €.
b/ s bilancovanými výdavkami v sume 3 414 972,00
z toho:

€,

- výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky,
-výdavky na výkon preneseného výkonu štátnej správy a na
činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom
/bez
právnej subjektivity / v celkovej sume 1 470 902,00 €,

1
- na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom /s
právnou subjektivitou/v celkovej sume 1 944 070,00 €.
2/ Kapitálový rozpočet:
a/ kapitálové príjmy:
- vlastné kapitálové príjmy v roku 2018 – 318 000,00 €.
b/ kapitálové výdavky:
- sú rozpočtované v celkovej sume 318 000,00 €.
3/ Finančné operácie pre rok 2018 /sú súčasťou rozpočtu/,
z toho:
a/ Príjmové operácie – príjmy z ostatných finančných
operácií /450/ a tuzemské úvery v sume 20 000,00 € čerpanie rezervy na rekultiváciu smetiska.
b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 144 035,00 € sú
určené na splácanie tuzemskej istiny /splácanie úverov/.
4/ Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na
rok 2018, uvedený v prílohe:

Príjmy úhrnom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky úhrnom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky - BV RO s práv. subjekt.
Výdavky - KV RO s práv. subjekt

Rozpočet
3 877 007
3 275 972
318 000
20 000
263 035
3 877 007
1 470 902
318 000
144 035
1 944 070
0
Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2018 až
2020 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2017,
údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2017 a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva
rozpočtové roky, t.j. rok 2015 a rok 2016.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.

Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
7/ Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2018 – 2020
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta ŠaštínStráže na obdobie 2018 - 2020 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 491/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtu mesta ŠaštínStráže na rok 2018 - 2020.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
8/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Šaštín-Stráže
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 492/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta ŠaštínStráže.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
9/ Dodatok č. 5 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Dodatok č. 5 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č.
17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 493/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
Dodatok č. 5 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013
o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
10/ Dodatok č. 6 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Dodatok č. 6 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č.
2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 494/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
Dodatok č. 6 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
11/ R ô z n e
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil prítomných z predkladanými bodmi na
prejednanie /prečítal jednotlivé žiadosti a návrhy/:
-žiadosti na predĺženie nájomných zmlúv zubné ambulancie a zubná technika
-návrh predložený Mgr. Rudolfom Ovečkom – zástupcom primátora na zvýšenie odmeny za
občianske obrady
-návrh na odmeny Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora mesta a Ing. Antonovi Mošaťovi kontrolórovi mesta, za celoročnú prácu v r. 2017
-žiadosti na odkúpenie pozemkov pri súkromných rekreačných chatách v RO Gazárka /primátor
prečítal jednotlivé žiadosti/
-návrh na vstup Mesta Šaštín-Stráže do Spoločného školského úradu so sídlom v Skalici, od 01. 01.
2018
-predĺženie nájomných zmlúv na mestské byty p. Ivanovi Danielovi na dobu 3 roky a p. Ivanovi
Malíkovi na dobu 1 rok
-predloženie návrhu projektu Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT/ BIG
SK – AT/ realizovaného v rámci Programu Interreg V-A SK-AT 2014 – 2020
-návrh primátora mesta na zakúpenie traktora Zetor s príslušenstvom v celkom kúpnej cene 52.830,EUR prostredníctvom leasingovej spoločnosti ČSOB
-návrh primátora mesta na prenájom nebytového priestoru č. 12 na Námestí Slobody č. 942
v bytovom dome Bazilicon
-v rámci cezhraničnej spolupráce prišla pre mesto ponuka na uzavretie partnerskej spolupráce
s mestom Brodin na Ukrajine, nachádza sa v západnej časti Ukrajiny a má cca 30 tis. obyvateľov.
Mesto Brodin má záujem rozvíjať spoluprácu v rámci kultúry, vzdelávania, športu...
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predložil krátku správu o prebiehajúcich projektoch:

-rekonštrukcia a opravy chodníkov v meste, v mesiaci november sa urobila rekonštrukcia chodníka
v časti mesta Šaštín, časť ulice J. Hollého, v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia chodníkov na
cintoríne v časti obce Stráže, v závislosti od počasia sa bude pokračovať v oprave chodníka pri Kalvárii
smerom k hlavnej ceste. Ak by to počasie nedovolilo bude sa pokračovať na budúci rok
postupne v ďalších chodníkoch, ktoré boli odsúhlasené,
-bol dokončený projekt na kamerový systém, bolo pridaných 6 ks kamier, včera sme sa zapojili do
novej výzvy pre r. 2018, na ďalších 7 kamier,
-projekt oprava kúrenia v kultúrnom dome Šaštín, kúrenárske práce sú dokončené, prišlo tiež
k čiastočnej rekonštrukcii vody a elektrických rozvodov, vykonali sa drobné úpravy priestorov, pódia,
kuchyne, vymenili sa vnútorné dvere, inštalovalo sa nové osvetlenie, prebieha brúsenie podlahy.
O projektoch budeme informovať občanov podrobnejšie v Hlásniku.
p. Silvia Suchá – nakoľko som nebola na zasadaní mestskej rady, chcem sa spýtať na projekt v oblasti
vzdelávania.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ten projekt funguje už od r. 2014, je to v podstate
vyučovanie nemeckého jazyka na základných školách. Zapojilo sa asi cca 30 obcí z celého okresu
Senica.
p. Miroslav Nosek – ja by som chcel poďakovať za vybudovanie osvetlenia na ul. Na kopánke
a budovanie nových chodníkov, hlavne na cintoríne ako spomínal p. primátor. Bolo to potrebné a je
to pekné. Touto cestou by som chcel občanom mesta popriať príjemné vianočné sviatky a veľa
úspechov v novom roku. K prianiu sa pripojila i Mgr. Gerda Fodorová.
p. Cyril Filípek – ja by som sa chcel opýtať, komu vadilo, keď p. Šimek a p. Baránek, chceli robiť
zabíjačku na Mikuláša a kto za tým stojí?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, neviem o tom, že by to niekomu vadilo. Rozhodnutie
mesta bolo také, aké bolo preto, že stanovisko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici
bolo, že zabíjačky sa robiť nemôžu, preto sme k tomu takto pristúpili.
p. Cyril Filípek – pred štyrmi rokmi to nikomu nevadilo?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, a aká zabíjačka bola pred štyrmi rokmi?
p. Cyril Filípek – neviem, neviem.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, treba rozlišovať zabíjačku a predaj hotového výrobku
a navyše tento zákon je v platnosti od r. 2016.
p. Cyril Filípek – ešte by som sa chcel spýtať ako vyzerá reklamácia opravy výtlkov na cestách, je to
horšie ako to bolo.
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, vy myslíte firmu ASTAP, p. Ing. Baďurová Vám môže
povedať, zvolali sme konanie, na ktoré bola firma pozvaná. Po konaní Vám poviem viac.
p. Cyril Filípek – ešte jednu otázku, to poistenie budovy ČOV, či sa podieľajú aj Búrani?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nie poistku platí vlastník budovy a tým je Mesto ŠaštínStráže. Ja som nerozhodol či Borský Mikuláš bude k nám napojený na kanalizáciu, ale je to vec, ktorú
musíme riešiť.
p. Cyril Filípek – parkovanie pri škole v Strážach, ráno ani po obede sa tam nedá pohnúť. Nedalo by sa
to oplotenie zbúrať a rozšíriť to?
Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, prejednáme to podrobne na ďalšej mestskej rade.
a/ Žiadosť MUDr. Oľgy Šipoldovej, MUDr. Jarmily Kováčikovej a p. Magdalény Javorkovej
o prenájom nebytových priestorov na Námestí Slobody č. 951, v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o prenájom nebytových priestorov
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 495/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
nájomné zmluvy na nebytové priestory pre MUDr. Oľgu

Šipoldovú – stomatologická ambulancia na Námestí Slobody
č. 951, v Šaštíne-Strážach, MUDr. Jarmilu Kováčikovú –
stomatologická ambulancia na Námestí Slobody č. 951
v Šaštíne-Strážach, p. Magdalénu Javorkovú – zubná technika,
na Námestí Slobody č. 951 v Šaštíne-Strážach. Nájomné
zmluvy budú vypracované na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 4 mesiace.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
b/ Návrh na poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov Zariadeniu pre seniorov v ŠaštíneStrážach
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov
Zariadeniu pre seniorov Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 496/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov Zariadeniu pre
seniorov Šaštín-Stráže, ktoré má zariadenie pre seniorov
povinnosť odvádzať na účet zriaďovateľa – mesta, sú to
príjmy z úhrad občanov za poskytované služby v zariadení pre
seniorov, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia pre
seniorov v roku 2018.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
c/ Návrh na zvýšenie odmeny pre poslancov, interných i externých pracovníkov na zrealizovanie
občianskeho sobáša, občianskeho pohrebu a uvítania do života
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na zvýšenie odmeny pre poslancov, interných
i externých pracovníkov na zrealizovanie občianskeho sobáša, občianskeho pohrebu a uvítania do
života prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 497/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
zvýšenie odmeny pre poslancov, interných i externých
pracovníkov na zrealizovanie občianskeho sobáša,
občianskeho pohrebu a uvítania do života na sumu 35,- Eur
brutto za občiansky obrad od 01.01.2018
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, p. Branislav Kozánek, Ing. Marián Javorka, Mgr.
Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

d/Návrh na odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora mesta za celoročnú prácu
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi
primátora mesta za celoročnú prácu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 498/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora
mesta vo výške 400,- Eur, za celoročnú činnosť –
zastupovanie primátora mesta.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 8 Mgr. Gerda Fodorová, p.
Branislav Kozánek, Ing. Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík,
JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora,
p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 2 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek
e/ Návrh na odmenu Ing. Antonovi Mošaťovi – kontrolórovi mesta za celoročnú prácu
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na odmenu Ing. Antonovi Mošaťovi – kontrolórovi
mesta mesta za celoročnú prácu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 499/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
odmenu Ing. Antonovi Mošaťovi – kontrolórovi mesta vo
výške 300,- Eur, za celoročnú prácu.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 8 Mgr. Rudolf Ovečka, Mgr.
Gerda Fodorová, Ing. Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík,
JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora,
p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Cyril Filípek, Zdržali sa: 1 p. Branislav Kozánek

f/ Žiadosť p. Jána Kozára a manželky Evy o odpredaj časti mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 500/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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. 1916/65, vo výmere 353 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Jánovi Kozárovi a manž. Eve Kozárovej, byt.
Bratislava, Macharova 3. 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 ŠaštínStráže 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
g/ Žiadosť p. Romana Olšovského, byt. Šaštín-Stráže, Bernolákov rad 359 o odpredaj časti
mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 501/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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. 1916/35, vo výmere 390 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Romanovi Olšovskému
byt. Šaštín-Stráže,
Bernolákov rad 359. 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 ŠaštínStráže 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
h/ Žiadosť JUDr. Pavla Šajánka, byt. Senica, Námestie Oslobodenia č. 16/5, o odpredaj časti
mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 502/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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. 1916/125, vo výmere 348 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita
RO Gazárka, JUDr. Pavlovi Šajánkovi, byt. Senica, Námestie
Oslobodenia č. 16/5. Podmienkou odpredaja pozemku je, že
kupujúci doplatí Mestu Šaštín-Stráže nájom za užívaný
pozemok, o ktorý spolu s p. Pavlom Šajánkom ml. a p.
Zuzanou Trajlínkovou požiadali dňa 29.01. 2014. Nájom na
pozemok bol menovaným schválený Uznesením MsZ č.
645/2014, zo dňa 05. marca 2014. Menovaní doplatia
prenájom za 4 roky, ktorý neuhradili. Po vyplatení prenájmu
bude podpísaná zmluva k odpredaju pozemku. 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/. Kupujúci zaplatí jednorazový
poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012
v sume 75,- € .
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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.

Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
i/ Žiadosť RNDr. Milana Kseňáka, byt. Šaštín-Stráže, RO Gazárka o odpredaj časti mestského
pozemku
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 503/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/217, vo výmere 94 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, RNDr. Milanovi Kseňákovi, byt. Šaštín-Stráže,
Gazárka. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
j/ Žiadosť p. Júliusa Olšiaka byt. Bratislava, Kuklovská 497/25 a p. Lucie Kurňavovej, byt. Bratislava,
Nám. Sv. Františka 18 o odpredaj časti mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 504/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/148, vo výmere 349 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Júliusovi Olšiakovi, byt. Bratislava, Kuklovská
497/25 a p. Lucii Kurňavovej, rod. Olšiakovej byt. Bratislava,
Nám. Sv. Františka 18. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
k/ Žiadosť p. Ľubice Horeckej, byt. Stupava, Hlavná 998/68 a p. Leontíny Vaňkovej, byt. Stupava,
Jilemnického 1567/2 o odpredaj časti mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 505/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.

1916/60, vo výmere 403 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Ľubici Horeckej, byt. Stupava, Hlavná 998/68 a p.
Leontíne Vaňkovej, byt. Stupava, Jilemnického 1567/2. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
l/ Žiadosť JUDr. Rudolfa Nemca, byt. Bratislava, Vetvárska 19 o odpredaj časti mestského pozemku
v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 506/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/147, vo výmere 372 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, JUDr. Rudolfovi Nemcovi, byt. Bratislava, Vetvárska
19. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
m/ Žiadosť p. Mariána Matúša, byt. Borský Mikuláš, Štúrova 1426/27 o odpredaj časti mestského
pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 507/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/75, vo výmere 376 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Mariánovi Matúšovi, byt. Borský Mikuláš, Štúrova
1426/27. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
n/ Žiadosť p. Otta Kovárika, byt. Bratislava, ul. 29. augusta o odpredaj časti mestského pozemku
v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 508/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/67, vo výmere 229 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Ottovi Kovárikovi, byt. Bratislava, ul. 29. augusta
18. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
ň/ Žiadosť p. Igora Černického a p. Vlasty Černickej, byt. Smolenice, Štúrova 731/46 o odpredaj
časti mestského pozemku v RO Gazárka.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 509/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/104, vo výmere 420 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Igorovi Černickému a p. Vlaste Černickej, byt.
Smolenice, Štúrova 731/46. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
o/ Žiadosť p. Vladimíra Hlatkého a p. Ireny Hlatkej, byt. Bratislava, Belinského 15 o odpredaj časti
mestského pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 510/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/130, vo výmere 589 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Vladimírovi Hlatkému a p. Irene Hlatkej, byt.
Bratislava 5, Belinského 15. 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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

p/ Žiadosť p. Danky Palkovičovej, byt. Kúty, Brnenská 573/160 o odpredaj časti mestského
pozemku v RO Gazárka
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o odpredaj mestského pozemku
prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 511/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
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.
1916/182, vo výmere 315 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO
Gazárka, p. Danke Palkovičovej, byt. Kúty, Brnenská 573/160.
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: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0
r/ Žiadosť Združenia Rómov a Národnostných Menšín, so sídlom v Šaštíne-Strážach, M.R. Štefánika
168 o prenájom kultúrneho domu
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o prenájom kultúrneho domu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 512/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
prenájom kultúrneho domu Stráže, Združeniu Rómov
a Národnostných Menšín, so sídlom v Šaštíne-Strážach, M.R.
Štefánika č. 168, v dňoch 20.04. 2018 a 19.10. 2018. Zálohu
za prenájom kultúrneho domu zloží združenie najneskôr
jeden deň pred kultúrnym podujatím do pokladne mestského
úradu. Kultúrny dom odovzdá a preberie p. Jana Labašová.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 9 Mgr. Rudolf Ovečka, Mgr.
Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, p. Miroslav Nosek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Cyril Filípek
s/ Vstup Mesta Šaštín-Stráže do Spoločného obecného úradu – Školský úrad, so sídlom v Skalici –
návrh
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na vstup Mesta Šaštín-Stráže do Spoločného obecného
úradu – Školský úrad, so sídlom v meste Skalica prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 513/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
vstup Mesta Šaštín-Stráže do Spoločného obecného úradu –
Školský úrad, so sídlom v meste Skalica od 01. januára 2018.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
š/ Harmonogram zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v r. 2018 – návrh
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu Harmonogramu zasadnutí Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 514/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
Harmonogram zasadnutí Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach pre r. 2018, ktorý tvorí
súčasť zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
t/ Žiadosť p. Ivana Daniela, byt. Šaštín-Stráže, Námestie Slobody č. 942 o predĺženie nájomnej
zmluvy na mestský byt
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o predĺženie nájomnej zmluvy na
mestský byt prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 515/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy na mestský 2-izbový byt
v bytovom dome Bazilicon na Námestí Slobody v ŠaštíneStrážach č. 942/C, byt. M2, p. Ivanovi Danielovi, byt. ŠaštínStráže, Námestie Slobody 942 na dobu 3 roky a to od 14.12.
2017 do 30.11. 2020.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
ť/ Žiadosť p. Ivana Malíka, byt. Šaštín-Stráže, Slnečná č. 1616 o predĺženie nájomnej zmluvy na
mestský byt
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o predĺženie nájomnej zmluvy na
mestský byt prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 516/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy na mestský 2-izbový

byt,

v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, p. Ivanovi Malíkovi na
dobu 1 rok a to od 01. 02. 2018 do 31.01. 2019.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
u/ Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne – návrh
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na Zmluvu o spolupráci a združení finančných
prostriedkov pre projekt Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 517/2017
Mestské zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre
projekt Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom
regióne SK – AT/ BIG SK – AT/ realizovaného v rámci
Programu Interreg V-A SK-AT 2014 – 2020.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0

ú/ Návrh na zakúpenie traktora Zetor PROXIMA CL 80
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na zakúpenie traktora Zetor PROXIMA CL 80
s príslušenstvom prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 518/2017
Mestské zastupiteľstvo
Súhlasí
so zakúpením traktora Zetor PROXIMA CL 80 s príslušenstvom
/čelný nakladač Zetor System ZQ 3s s adaptérmi: paletizačné
vidly 1600 kg/ 1,22 m + multifunkčná lopata 185 MP,
traktorová radlica – zadne nesená ZR T2-2600 s gum. Britom/
- 1 ks/, v celkovej kúpnej cene 52.830,- EUR, ktorú Mesto
Šaštín-Stráže uhradí prostredníctvom lízingovej spoločnosti
ČSOB Leasing a.s., k čomu podpíše s lízingovou spoločnosťou
lízingovú zmluvu. Traktor s príslušenstvom bude zakúpený od
spoločnosti ASV AGRONOVA s.r.o., so sídlom Púchovská 8,
Bratislava, ktorá bola vybraná v rámci výberového konania.
Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta
podpísaním kúpnej zmluvy a lízingovej zmluvy.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0

v/ Návrh na použitie nebytového priestoru č. 12 na Námestí Slobody č. 942 v Šaštíne-Strážach na
prenájom
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na použitie nebytového priestoru č. 12 na Námestí
Slobody č. 942 na prenájom prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 519/2017
Mestské zastupiteľstvo
Súhlasí
s použitím nebytového priestoru č. 12 na Námestí Slobody č.
942, v Šaštíne-Strážach, v bytovom dome Bazilicon na
prenájom. Oznam o možnosti prenájmu bude uverejnený
v týždenníku Záhorák a na webovej stránke mesta.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
z/ Návrh na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31.12. 2017
primátorom mesta
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi
položkami k 31. 12. 2017 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 520/2017
Mestské zastupiteľstvo
Splnomocňuje
primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu
mesta medzi položkami k 31.12.2017 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. celková
výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane
nezmenená.
Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril
Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, p. Branislav Kozánek, Ing.
Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, JUDr. Edita Lehocká, p.
Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá
Proti: 0 Zdržali sa: 0
12/ D i s k u s i a
p. Menšík – prečítal poslancom svoj príspevok. Nakoľko vo svojom príspevku neustále urážal
prítomných, primátor mesta prerušil p. Menšíka. Poslanec Mgr. Vladimír Hladík navrhol poslancom,
nakoľko sa jedná o urážlivý príspevok a o veci, ktoré sú čítané na každom zasadaní mestského
zastupiteľstva a vyčerpal päť minút, ktoré sú v rokovacom poriadku schválené pre diskutujúceho
k jednej veci, odobrať slovo p. Menšíkovi. P. Menšík bol vyzvaný, aby svoj príspevok, ktorý má
napísaný odovzdal primátorovi mesta a ten mu písomne odpovie.
JUDr. Michal Filípek – ja by som tiež chcel povedať za občanov aj za dôchodcov p. Menšíkovi, poslanci
si plnia svoje úlohy a podľa Vás majú obhajovať záujmy občanov a to robia. P. Menšík nechcem, aby
ste mi skákal do reči, ja mám 67 rokov a niečo som zažil. P. Menšík kritizujte len to o čom viete,
chodím na zastupiteľstvá a na minulom som si myslel, že už bude kľud. My dvaja sme nenašli
spoločnú reč, ja si tiež nedám, ale to neznamená, že keď som dôchodca si môžem ku každému dovoliť

čo chcem. Poslanci sú ľudom volení, ale aj odvolateľní, ale nemôžu robiť v záujme jedného občana,
ale skupiny občanov. Máte v určitej oblasti vedomosti, ale nie vo všetkom a moje záujmy tu
nepresadzujete. Každému hovoríte ty buď ticho, ty nemáš pravdu a ak to nie je tak, ako si želáte je zle
a stresujete všetkých. Je to posledné zastupiteľstvo pred Vianocami, zaželajme si veľa zdravia a pevné
nervy.
p. Menšík – odovzdal primátorovi mesta príspevok, aby si ho prefotil a originál si zoberie.

13/ N á v r h n a u z n e s e n i e
Predseda Návrhovej komisie Mgr. Vladimír Hladík – predložil poslancom MsZ Návrh na uznesenie,
ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

14/ Z á v e r
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom, zamestnancom, poslankyniam
a poslancom MsZ za účasť. Poprial krásne prežitie vianočných sviatkov a XVIII. riadne zasadanie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Mária Macejková
prednostka MsÚ
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Mgr. Gerda Fodorová

Zapísala: p. Alena Poláková

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

