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ZÁPISNICA 
z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach, 

konaného dňa 28.03.2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v SOBRANCIACH 
o 15.00 hod. 

 
Prítomní:   Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

       MVDr. Štefan Džurina, Ing. Boris Hrebeňák, Ing. Vladimír Kušnír, 
       Mgr. Juraj Macik, Ing. Roman Oklamčák, Mgr. Marián Mišo, Bohuš Zoľák,  
       Ing. Milan Kicka, Ing. Anna Sedláková, MUDr. Ján Biačko, Mgr. Juraj Klamo,    
       MUDr. Marcela Rajzáková  
    

Prizvaní a hostia: JUDr. Pavol Kozma – hlavný  kontrolór 
               Anna Buxárová, vedúca finančného oddelenia, 
                               Ing. Jozef Rajzák 
         Ing. Jozef Mihalovič – riaditeľ  TS, 
                               Ing. Ján Valiga – riaditeľ ZŠ, 
         Mgr.Cinkaničová – riaditeľka  CVČ, 
         Mgr. Eva Pappová – riaditeľk a ZŠ, 
                               Mgr. Ružena Hospodárová – riaditeľka ZUŠ, 
                               Bc. Maroš Lendáč – riaditeľ ŠJ 
                                                   
Overovatelia :      Mgr. Marián Mišo  
         Ing.  Vladimír Kušnír   
 
Zapisovateľka:    Miroslava Falisová, zamestnankyňa MsÚ  
 

PROGRAM  ROKOVANIA 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 

Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
3. Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 35. MsZ v Sobranciach vo februári 2018 

Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
4. Oprávnenia poslancov  

Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
5. Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2018 – č. 2  

Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
6. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 

z environmentálneho fondu na projekt „Sobrance – budova mestského úradu – zvýšenie 
energetickej účinnosti objektu ˮ  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

7. Zabezpečenie spolufinancovania poskytnutej dotácie z Ministerstva financií Slovenskej 
republiky na účel použitia dotácie : Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Sobranciach   
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

8. Rozšírenie členov redakčnej rady  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

9. Rôzne 
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

10. Diskusia   
11. Záver 
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1. Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Pavol Džurina privítal poslancov na 36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Sobranciach.  
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 12 poslanci mestského zastupiteľstva, zasadnutie je 
uznášaniaschopné. 
Za overovateľov zápisnice určil : Mgr. Miša, Mgr. Kušníra 
Za overovateľov hlasovali: MUDr. Biačko, Ing. Kicka, Ing. Oklamčák, Ing. Sedláková,  MVDr. 
Džurina, Zoľák, Ing. Hrebeňák, MUDr. Rajzáková,(10) 
Hlasovania sa zdržal: Mgr. Mišo, Ing. Kušnír (2) 
Program rokovania MsZ dostali poslanci v písomnej podobe a navrhol zmenu programu a to po 
bode  č. 1 aby sme dali bod č. 9. Rôzne – C. Dotácie- Žiadosť – Rímskokatolícka Cirkev 
Farnosť Sobrance prezentácia projektu ktorý je venovaný Irme Sztárayovej  a potom aby 
sme pokračovali bodmi č. 6 Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 
na rok 2018 z environmentálneho fondu na projekt „Sobrance – budova mestského úradu 
– zvýšenie energetickej účinnosti objektu ˮ  a č. 7 Zabezpečenie spolufinancovania 
poskytnutej dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na účel použitia dotácie 
: Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov Mestského zastupiteľstva v Sobranciach , 
následne požiadal o ďalšie návrhy, prípadne námietky. 
Žiadne pripomienky neboli, dal hlasovať za upravený program MsZ. 
Za upravený program hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 
2. Kontrola plnenie uznesení. 
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Primátor informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe a požiadal 
o pripomienky, návrhy. Žiadne neboli, preto požiadal predsedu NK o prečítanie návrhu 
uznesenia.  
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 25 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
b e r i e    n a     v e d o m i e  
kontrolu plnenia uznesení  zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22.02.2018.  
Za uznesenie č. 25 hlasovali všetci prítomní poslanci (12), 
Neprítomný na hlasovaní: 1 (Šabak) 
 
3. Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 35. MsZ v Sobranciach vo februári 2018 
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Primátor informoval poslancov, že materiál dostali v písomnej podobe a požiadal 
o pripomienky, návrhy. Žiadne neboli, preto požiadal predsedu NK o prečítanie návrhu 
uznesenia.  
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 26 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
b e r i e   n a     v e d o m  i e 
plnenie  oprávnení poslancov vznesených na 35. MsZ v Sobranciach vo februári 2018. 
Za uznesenie č. 26  hlasovali všetci prítomní poslanci (12), 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
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4. Oprávnenia poslancov  
Primátor  otvoril bod – Oprávnenie poslancov. 
 
p. Zoľák 

- problém s parkovaním pri Daňovom úrade bolo by potrebné hľadať nejaké vhodné 
riešenie. 

Primátor odpovedal, máme viacej podnetov od občanov riešime to . Bude treba navrhnúť aj 
inštitúciám ktoré sú tam spoločné stretnutie kde by sme hľadali možné riešenie . V priebehu 2-
3 týždňov zvoláme stretnutie s inštitúciami ktoré tam majú sídlo a dáme do najbližšieho 
zastupiteľstva stanovisko ohľadom riešenia problému s parkovaním.  
 
Ing. Anna Sedláková   

- mám niekoľko podnetov od občanov mesta jeden z nich je ohľadom parkoviska, ktoré 
vlastní p. Kostičak, ktorý medzi časom žiadal o finančné prostriedky na úpravu 
parkoviska, ktoré je pri budove Orange a tou ďalšou budovou kde, je Drogéria Teta,  
z ktorého, keď bolo daždivé počasie z dier, ktoré sú tesne pri chodníku sa neskutočne 
prelievala voda, kamienky nikto to neupratoval. Podľa mňa na chodníku, ktorý je 
v meste, by nemal byť takýto neporiadok.  

- pri dažďovom zvode, ktorý je na tejto budove aj keď nebolo daždivé počasie, tak bola 
mláka a vytekala tam taká červená voda. Takže buď je napojený na kanalizáciu, alebo 
neviem, ako by sa tam mohla hromadiť voda. Bolo by potrebné to preveriť a upozorniť 
vlastníka budovy, aby tam to znečistenie nebolo.  

- požiadavka na ul. Tyršovej na ihrisku, ktoré máme v parku, aby bola odstránená 
tabuľka, že ihrisko je prístupné verejnosti do 22:00 hod. Navrhujem, aby tá tabuľka bola 
úplne odstránená. Neviem, či už bola uzatvorená dohoda s p. Jackom , ktorý chodí toto 
ihrisko zamykať, keď sa zotmie. Takže  ja si myslím a je tam aj taký podnet od občana, 
aby tam vôbec nebola, lebo keď je to tam určené tak, musí sa zverejnený čas dodržiavať. 
Minule sa naňho osopili chlapci , že oni tam môžu byť aj v noci, takže bolo by nefér, 
aby sme od neho žiadali, aby chodil o 22:00 hod. zamykať on uzná, kedy je vhodné 
zamknúť ihrisko.   

- chcem p. primátor požiadať do ďalšieho zastupiteľstva o prehľad neplatičov mesta a to 
na dani z nehnuteľnosti, poplatkoch na komunálnom odpade alebo nájomnom všetko 
splatné do 31.12.2017 a ako sa vymáhajú nedoplatky, od neplatičovou, to všetko 
podrobne rozpísané v písomnej podobe predložené všetkým poslancom. 

- ďalej chcem požiadať o prehľad schválených projektov v novinách Sobrančan, v akom 
stave sú, kedy budú realizované a v akom  stave sú aj všetky ostatné projekty, ktoré boli 
doteraz schválené . 

- ohľadom mojej interpelácie na premnožených holubov v meste reagoval p. Ing. Dinič, 
kde uviedol, kto vykonáva odchyt holubov, ale chcela by som vedieť , že či sa už aj 
mesto zamýšľalo nad tým a či vyčlení na to finančné prostriedky z rozpočtu mesta.   

Primátor odpovedal, p. Kostičak by mal tento chodník ošetrovať lebo on je jeho majiteľom. Pán 
Kostičak bol osobne pred týždňom za mnou stým , že si dá na MsZ žiadosť aby mesto 
spolufinancovalo úpravu tohto parkoviska. Argumentuje to tým , že toto parkovisko je 
využívané verejnosťou preto chce predložiť žiadosť na spolufinancovanie úpravy tohto 
parkoviska. Ohľadom odkvapového žľabu toto dáme preveriť p. Ing. Diničovi a pripraví do 
ďalšieho zastupiteľstva odpoveď, či je to odvedené alebo nie do kanalizácie a odkiaľ by sa tam 
mohla dostať voda. Čo sa týka neplatičkou a projektov pripravíme a dáme do ďalšieho MsZ 
materiál. Ohľadom odstránenia tabuľky bol tu na MsZ schválený návrh ju tam dať s časom do 
22:00 hod. My sme teraz podpísali zmluvu s pánom ktorý to spravoval aj po minulé roky teraz 
od 01.04.2018 bude zabezpečovať poriadok a prevádzku v celom areáli lebo sme tam mali 
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problém s určitou skupinou ľudí. Teraz či nechať túto tabuľku alebo ju odstrániť a nechať to na 
ňom o tom by ste mali rozhodnúť vy poslanci.  
Ing. Sedláková navrhujem aby sa poslanci štvrtého volebného obvodu stretli a doholí sa aké 
budú otváracie hodiny a kedy bude zákaz vstupu na ihrisko.  
Ing. Dinič uviedol som , že je možné likvidovať holubov a aká je k tomu potrebná čiastka ale 
to musia rozhodnúť poslanci či budeme likvidovať alebo nie. 
Primátor do ďalšieho MsZ môže dať p. Ing. Dinič čiastku ktorá je potrebná na likvidáciu 
holubou lebo toto nemáme rozpočtované v rozpočte mesta na rok 2018, čiže necháme to na 
komisie ktoré sa tým budú zaoberať a dáme stanovisko či bude podpora alebo nie .   
 
Ing. Milan Kicka   

- neodstraňujeme problém s pneumatikami ktorý odhadujem , že teraz, keď sa budú 
meniť, tak stúpne myslím si , že by to bolo treba riešiť. Pýtali sa ma už dvaja občania, 
kde majú tie pneumatiky dať, čiže navrhuje, aby boli na stránke mesta zverejnené tie 
prevádzky ktorým dalo mesto povolenie na zriadenie prevádzky v rámci pneuservisných 
služieb.   

- ďalšia vec na našej stránke mesta je ešte stále uvedené , že informovať sa u p. Ing. Tižu 
ktorý tu už dva roky nepracuje.  

- bolo tu niekedy na MsZ sľúbené , že po každej akcii bude vyúčtovanie. Posledné 
vyúčtovanie , ktoré tu bolo, bol Deň sv. Huberta a od vtedy žiadne nebolo. 

Primátor nie je problém pripravíme informáciu pre občanovu a zverejníme ju na stránke meste  
ako majú naložiť s pneumatikami.   
Primátor k vyúčtovaniu odpovedal : do komisií aj vám poslancom bude predkladané 
vyúčtovanie ktoré pripraví p. Kasičová ktorá ma tieto veci na starosti a je aj členkou kultúrnej 
komisie. Bude po každej akcii podkladané vyúčtovanie aj do komisii aj do MsZ .   

Ing. Roman Oklamčák    
- oslovili ma obyvatelia ul. Komenského z tých štyroch štvorbytoviek, ktorí tam bývajú 

začali sa na ul. Tyršovej zatepľovacie práce , že či by nebol taký leták, ako budú dlho 
trvať práce, či je tam nejaký prenájom pozemku a v akých hodinách budú robiť, aby 
boli oboznámení a chcel by som vedieť, či nás niekto ako mesto o tom informoval.  

Ing. Anna Sedláková odpovedala - je to záležitosť stavebnej firmy ktorá prevzala stavbu 
a môžem deklarovať , že v najbližších dňoch navštívia mesto a zaplatia poplatok za užívanie 
verejného priestranstva , tak ako to bolo pri bytovom dome C2  kde sme zaplatili poplatok 1 000 
€  a zo strany p. primátora bolo vtedy sľúbene, že tie peniaze budú použité pre obyvateľov 
bytového domu C2 na kúpu lavičiek.  
Primátor : ohľadom lavičiek sme rozprávali , že bude spravený prieskum či je záujem alebo nie  
ale doteraz sme žiadny nedostali  a ani žiadnu inú požiadavku.  
 
Ing. Vladimír Kušnír   

-  chcel by som sa poďakovať TS za peknú tabuľu pri parku v kostole ďalej , že sa 
vypratáva kôš na ul. Kúpeľskej pri zástavke už to tam vyzerá lepšie. 

-   chcel by som poprosiť mesto - tá priekopa ktorá je pozdĺž STK na ul. Kúpeľskej, je 
znečistená, sú tam odpadky, bolo by dobré to prejsť smerom od Sobraniec na kúpele 
a vyčistiť to  aj to krovie, ktoré je tam narezané na druhej strane.  

-    prebieha čistenie komunikácie na ul. Kúpeľskej, robí sa to, keď je najväčšia frekvencia 
na ceste, stoja tam autá po krajoch a nedá sa to poriadne vyčistiť. Chcel by som sa 
spýtať, či by to nebolo možné robiť večer, keď nie je veľká premávka. 

- chcel by som sa spýtať v ako stave je situácia ohľadom Sobraneckých kúpeľov. 
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- ďalej chcel by som sa spýtať či by sa nedal opraviť chodník smerom na Sobranecké 
kúpele , ľudia sa sťažujú , že zakopávajú .   

Primátor odpovedal : rozprával s p. Bevilaqim povedal , že  ma prísť nová technika a , že do 
veľkej noci to zabezpečí tak aby bolo celé mesto vyčistené.  
Ohľadom Sobraneckých kúpeľov bol projekt, ale z tohto projektu zišlo. Je tam majetkový spor, 
ktorý by pokiaľ bol tento projekt zrealizovaný tak by na súde neprešiel. Investor ktorý tam bol 
odstúpil od tohto projektu. Mal som v lete minulého roku posledné stretnutie s nimi , povedali 
pokiaľ neprebehne súdny spor a nebudú vyjasnené majetkové pomery tak od projektu ustupujú. 
Máme 30 000 € sľúbené z akčného plánu na štúdiu realizovateľnosti , ktorú by sme mali 
uskutočniť tohto roku a máme tam 200 000 € na roky 2019 a 2020. Treba začať zo štúdiou 
realizovateľnosti a pripraviť ju buď na tie prostriedky ktoré máme alebo na väčší zámer. My 
sme pripravili materiál pre Ukrajincov , Rusov ale aj keď prídu záujemcovia a zistia aký je 
problém s majetkovým vysporiadaním tak odstúpia. Komunikujeme, hľadáme možné riešenia 
ohľadom Sobraneckých kúpeľov.  
Čo sa týka chodníka , pokiaľ budú financie a rozhodne o tej úprave MsZ , len si treba stanoviť 
priority , či dáme prednosť zatepleniu, výmene okien , dverí  na Dome služieb alebo úprave 
chodníka.  
Riaditeľ TS p. Mihalovič- tento chodník nemá v majetku nikto a čo sa týka pozemkov pod 
chodníkom sú majetky právne nevysporiadané.  
Primátor čiže, najprv by bolo potrebné vysporiadanie pozemkov a tak následne do toho 
investovať.  
 
Ing. Juraj Macik  

- na ul. Tyršovej zaujíma obyvateľov, v akej fáze sa nachádza výstavba parkov pri 
blokoch A a B a E a F .  

- tak isto na ul. Tyršovej za blokom D vstup do garážou je tam také rozbité parkovisko, 
či sa s tým bude niečo robiť.  

- na ul. SNP ma oslovil p.Vamoš pred domom, keď prší, ma vodu. Či sa tam nedá vyriešiť 
spádovanie alebo nejaký spust do kanála.  

Primátor odpovedal - k projektom medzi blokmi A a B a E a F projekt sme podali čakáme na 
vyjadrenie zatiaľ nemáme žiadne vyjadrenie.  
Ohľadom komunikácie pred garážami niektoré komunikácie si zaplatili opravu obyvatelia sami 
tým že sa poskladali a niekde to urobilo mesto. Znovu ak je tu taká požiadavka treba dať na 
MsZ žiadosť aby MsZ rozhodlo či vyčlenia finančné prostriedky alebo nie alebo to nechá na 
občanov nech si to urobia sami.  
My sme prešli komunikácie keď sme pripravovali úpravy ktoré ste schvaľovali minule a ktoré 
budete schvaľovať aj dnes prešli sme komplet komunikácie .Všetky tie nedostatky ktoré boli 
hlásene tu na MsÚ sme prešli. Je to riešené v tých úpravách  v 1. etape a teraz bude začatá 2. 
etapa úprav.  
Ohľadom p. Vamoša , treba sa ísť na to pozrieť môžeme sa dohodnúť niekedy po veľkej noci 
a ísť sa tam pozrieť. Treba podať písomnú žiadosť tu na mesto a bude sa to riešiť.  
 
MVDr. Štefan Džurina  

- výrub topoľa pri parkovisku pri gréckokatolíckej fare je to tam veľmi nebezpečné, ten 
topoľ je prestarnutý, napoly zlomený. Treba osloviť toho, kto to má na starosti 
a odstrániť ho  

- pri kúpalisku je tam nenormálny neporiadok treba to dať do poriadku  
Primátor odpovedal- ohľadom topoľu výrub ma urobiť vodohospodársky podnik upozorníme 
ich na to aby tento výrub spravili čo najskôr 
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Ohľadom neporiadku za kúpaliskom – chodia tam naši aktivační boli tam asi pred dvoma 
týždňami spravili poriadok ak je tam zase pošleme ich tam aby to dali do poriadku.  

   
    -  Ukončil tento bod. 
 
5. Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2018 – č. 2 
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmto bodom, sú prílohou zápisnice. 
Predseda finančnej komisie informoval poslancov o svojich stanoviskách. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe a otvoril rozpravu.  
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Klamo – chcel by som vedieť informatívne aká je priemerná 
suma na jeden projekt. 
Ing. Dinič , informoval o sumách navýšenia na jednotlivé projekty.   
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK 
o prečítanie návrhu uznesenia.  
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č.27 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
s c h v a ľ u j e                            

1. zmenu rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 – č. 2 
- bežné príjmy  na   5 620 124  € 
- bežné výdavky na    5 558 061  € 
- kapitálové príjmy na    1 862 673  € 
- kapitálové výdavky na   3 239 223  € 
- príjmové finančné operácie na 1 476 658  € 
- výdavkové finančné operácie na        162 171  € 

2. použitie rezervného fondu vo výške 367 216 € na krytie kapitálových výdavkov: 
- projektové dokumentácie       40 880 € 
- rekonštrukcia chodníkov  a parkovísk II. etapa  296 095 € 
- detské ihrisko ul. Gagarinova      10 816 € 
- detské ihrisko MŠ Komenského      19 425 € 
Za uznesenie č. 27 hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 
6 Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018  z 
environmentálneho fondu na projekt „Sobrance- budova mestského úradu- zvýšenie  
energetickej účinnosti objektu“  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmto bodom, sú prílohou zápisnice. 
Predseda finančnej komisie informoval poslancov o svojich stanoviskách. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe a otvoril rozpravu.  
V rámci rozpravy Ing. Rajzák poslancov bližšie informoval o predloženej žiadosti.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK o prečítanie 
návrhu uznesenia. 
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 23 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní                                         
    s c h v a ľ u j e                               

1. predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 
z environmentálneho fondu na projekt „Sobrance- budova mestského úradu- zvýšenie 
energetickej účinnosti objektu“, 

2. zabezpečenie realizácie projektu Mestom Sobrance po schválení žiadosti o poskytnutí 
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podpory formou dotácie na rok 2018,  
3. financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 

nákladov projektu t. j. vo výške najmenej 7 756 eur. 
Za uznesenie č. 23 hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 
7. Zabezpečenie spolufinancovania poskytnutej dotácie z Ministerstva financií 
Slovenskej republiky na účel použitia dotácie : Modernizácia zasadacej miestnosti 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Sobranciach         
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmto bodom, sú prílohou zápisnice. 
Predseda finančnej komisie informoval poslancov o svojich stanoviskách. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe a otvoril rozpravu. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK o prečítanie 
návrhu uznesenia. 
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č.24 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní                                
    s c h v a ľ u j e                                 

1. podanie žiadosti Mesta Sobrance o poskytnutie podpory z Ministerstva financií 
Slovenskej republiky na rok 2018 na projekt: „Modernizácia zasadacej miestnosti 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Sobranciach“, 

2. spolufinancovanie poskytnutia podpory najmenej 10 % z oprávnených nákladov 
projektu v sume minimálne 1 500 Eur, 

3. realizáciu projektu „Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Sobranciach“ po pridelení finančných prostriedkov. 

Za uznesenie č. 24 hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 (Šabak) 
8. Rozšírenie členov redakčnej rady  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmto bodom, sú prílohou zápisnice. 
Predseda finančnej komisie informoval poslancov o svojich stanoviskách. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe  a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásil p. Mgr. Klamo – navrhujem doplniť ako členku do redakčnej rady p. 
Mgr. Beátu Macikovú . 
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK 
o prečítanie návrhu uznesenia.  
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č.28 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   

A. r u š í  
1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 7 zo dňa 02.01.2015, 
2. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 78 zo dňa 14.05.2015, 
3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 20 zo dňa 23.02.2017, 

B. b e r i e  n a    v e d o m i e   
vzdanie sa členstva  PhDr. Ľuboslavy Sivákovej v  redakčnej rade   

C. v o l í  
10 člennú redakčnú radu v zložení :  

1. Ing. Roman Oklamčák 
2. MVDr. Štefan Džurina 
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3. Bohuš Zoľák 
4. Mgr. Marián Mišo 
5. Katarína Simkaničová 
6. Jana Hreňovčíková 
7. Mgr. Mária Kasičová 
8. Paula Zoľáková 
9. Mgr. Denisa Viňanská 
10. Mgr. Beáta Maciková                               

Za uznesenie č. 28 hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomná na hlasovaný: 1 ( Šabak) 
9. Rôzne  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 

 
A. Predaj majetku 
 

1.Žiadosť Pavla Burinského ,Jasenov 43, o odkúpenie časti parcely na ul. Mieru  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe  a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 
V rámci rozpravy vystúpil Ing. Rybnický – informoval a postupnosti krokov a to vypísanie 
verejnej obchodnej súťaže, ďalej je potrebné vyčleniť parcelu a následne vyhotovenie 
geometrického plánu a znaleckého posudku.  
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK 
o prečítanie návrhu uznesenia.  
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č.29 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní 
 s c h v a ľ u j e   
vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa z parcely E KN č.444/1 – ostatná plocha 
s výmerou 1533 m2 v k. ú. Sobrance oddelí časť s výmerou cca 400 m2, ktorá bude 
v obchodnej verejnej súťaži ponúknutá na predaj a následne vyhotovenie znaleckého posudku 
na určenie všeobecnej hodnoty novovytvorenej parcely.  
Za uznesenie č.29  hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 

B. Vecné bremeno  
 

1.Žiadosť spoločnosti T.Q.T., s.r.o. Vranov nad Topľou o uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena  
Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe  a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK o prečítanie 
návrhu uznesenia. 
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č.30 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
  s c h v a ľ u j e 
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uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou  T.Q.T. s. r. o., Bernolákova 
1035/51, Vranov nad Topľou, IČO: 43939325  , predmetom ktorej je dohoda, že Mesto 
Sobrance  je povinné na  parcele  C KN č.1022- zastavaná plocha  v k. ú. Sobrance   strpieť 
na výmere 27 m2 umiestnenie plynovej, kanalizačnej a vodovodnej prípojky v rozsahu podľa 
geometrického plánu č.45353221-45/2017, ktorý   na zriadenie vecného bremena vyhotovila 
spoločnosť STREŇO- geodetické práce spol. s r .o., Vyšná Rybnica  a zároveň je povinné 
strpieť na zaťaženom pozemku prevádzkovanie, údržbu, opravy , úpravy , rekonštrukcie 
a modernizácie prípojok. 
Vecné bremeno bude zriadené  za jednorazovú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo 
výške 200,- €. 
Za uznesenie č.30  hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
                            

C. Dotácie 
1.Žiadosť- Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Sobrance 
2.Žiadosť- Detské dopravné ihrisko Sobrance 
3.Žiadosť- OZ Vila Szobránc 
4.Žiadosť- Žiadosť- Slovenská rada rodičovských združení Základnej umeleckej škole 
Sobrance 
5.Detská organizácia DO FÉNIX Sobrance 
6.ZOS ANNA . MÁRIA, n. o. Horňa 
7.Občianske združenie NOVÁ ŠKOLA Sobrance 
8.Gréckokatolícka farnosť Sobrance 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe  a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK o prečítanie 
návrhu uznesenia. 
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 31 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
 s c h v a ľ u j e 
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance v zmysle VZN č.1/2016 o poskytovaní dotácií 
pre: 

1. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sobrance, IČO : 31978711   v sume  7 000 € na úhradu nákladov na obnovu hrobky 
Irmy Sztárayovej na cintoríne v Sobranciach,  

2. Detské dopravné ihrisko Sobrance, IČO: 50654969 v sume 2 000 € na úhradu nákladov na nákup a údržbu 
výcvikových vozidiel, učebných a pracovných pomôcok,  

3. Občianske združenie Villa Szobránc, IČO: 51407248 v sume  2 000 € na úhradu nákladov na výrobu a inštalovanie 
informačných tabúľ o historických osobnostiach mesta, výroba a tlač informačného bulletinu, mediálna propagácia 
projektu,  

4. Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri  Základnej umeleckej skole Sobrance, IČO: 
17319617/1046  v sume 1 000 € na úhradu nákladov na dopravu členov Detského speváckeho zboru Magnólia do 
mesta Preveza- Grécko na medzinárodnú súťaž „International Choral Festival“ v termíne 03.07-2018- 10.07.2018,  

5. Detská organizácia DO FÉNIX Sobrance, IČO: 17310920 v sume 450 € na  úhradu nákladov na nákup kostýmov, 
výkresov a farieb, materiálu na výrobu kulís pre divadelný krúžok, nákladov na propagáciu jeho činnosti, nákladov 
na dopravu členov divadelného krúžku na vystúpenia v školách v rámci okresu Sobrance, nákladov na nákup 
športových potrieb, spoločenských hier a občerstvenia v rámci sústredenia divadelného krúžku,   

6. ZOS ANNA MÁRIA, n. o. Horňa, IČO: 45741166  v sume 3 000 € na úhradu nákladov  na zabezpečenie prevádzky 
denného stacionára v Sobranciach,  

7. Občianske združenie NOVÁ  ŠKOLA Sobrance, IČO : 42097606 v sume 1 000 € na úhradu nákladov na nákup 
audiotechniky, nákup a opravu krojov a výstroja pre členov folklórneho súboru Sobrančanik, 

8. Gréckokatolícka  cirkev, farnosť Sobrance, IČO: 31951643 v sume 15 00 € na úhradu nákladov na nákup materiálu 
a prác na dokončenie podlahy a finálnych prác v pastoračnej miestnosti v novostavbe farskej budovy a úpravu terénu 
v okolí farskej budovy,   

9. DOSOS, n. o. , Michalovská 73 Sobrance, IČO: 35581280 v sume 1 500 € na úhradu nákladov na vyplatenie odmien 
muzikoterapeuta a arteterapeuta,   
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10. Občianske združenie  JEDNOTKA, Komenského 6 Sobrance, IČO: 45785830 v sume 1 000 € na úhradu nákladov na 
nákup materiálu na výrobu krojov a zhotovenie krojov.      

Za uznesenie č.31  hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 
Primátor požiadal p. dekana aby vystúpil s prezentáciou .  
P. dekan PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov vystúpil s  prezentáciou obnova hrobky a pamätníka  
Irmy Sztárayovej , kde poslancov informoval o tomto projekte.  
Primátor – poďakoval  p. dekan PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov , za prezentáciu a snahu o tento 
projekt. Ohľadom tohto projektu som sa viac krát stretol s p. dekanom. Bolo by dobré aby 
k tomuto projektu vznikla komisia ktorá bude rozhodovať o finančných prostriedky a celkovo 
zastrešovať projekt a v tejto komisii by mal byť aj niekto  z vás poslancov MsZ. 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 
Ing. Hrebeňák predniesol návrh väčšinového poslaneckého klubu ktorý je taktiež prílohou 
zápisnice .  
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Oklamčák – ja som rozplával aj s p. prednostom Lešom keďže 
som bol na tom stretnutí s konzulom s Maďarska. P. Lešo s nimi komunikujem intenzívne on 
by aj zastrešoval komunikáciu s Maďarskom aj s Čermadokom. Zároveň som rozprával aj 
s historikom p. Molnárom on taktiež len uvítal tento projekt. Samozrejme na tomto projekte by 
mal byť prítomný aj p. dekan.   
Primátor toto je navrhované zloženie ktoré by obsahovalo všetkých tých ktorý boli doteraz pri 
rokovaniach ktoré už boli. Bude tam mať účasť aj náš poslanecký zbor , štátna správa, historici 
a p. dekan. Títo členova boli oslovený a súhlasia , že sa budú podieľať na tomto projekte.   
Do rozpravy sa prihlásil MUDr. Biačko – či nebude lepšie neschváliť komisiu až potom , keď 
budeme mať členov tejto komisie.  
Primátor odpovedal, navrhovaný členovia už boli oslovený a všetci súhlasili .   
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Kicka- chcel by som sa ohradiť ohľadom toho čo si tu povedal , 
lebo pravdepodobne si zle pochopil , ja som od teba atakovaný stále. Nebol si možno na celom 
zasadnutí finančnej komisie , podaktorý poslanci boli proti tomuto aby sa vôbec nejaká finančná 
dotácia poskytla. Teraz aj ten kto bol proti je v komisií je mi to veľmi divné.   
Primátor : pokiaľ je tu nejaký návrh , ide do MsZ a týka sa financií mesta , rozhoduje o tom 
MsZ nikto iný. Čo sa týka toho , že boli niektorý poslanci proti, ja som nezaregistroval , aby 
boli proti realizácií projektu. Boli iné názory v tom , že cez koho tie financie prejdú ale nie aby 
bol niekto proti realizácií projektu. Debata bola o tom či to pôjde cez rímskokatolícku cirkev 
alebo to pôjde cez mesto.  
Ing. Kicka – ja som nepovedal vôbec , že boli proti tomu projektu , boli proti tomu aby sa 
peniaze poskytli z mesta .  
Primátor : rozprava bola o tom cez koho by to malo ísť, či to pôjde cez mesto alebo cez 
rímskokatolícku cirkev.  
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, preto ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK 
o prečítanie návrhu uznesenia.   
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 22 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní   
  A.   b e r i e  n a    v e d o m i e   
prezentáciu obnovu hrobky a pamätníka Irmy Sztárayovej na cintoríne v Sobranciach. 
  B.  s c h v a ľ u j e  
komisiu  na realizáciu projektu hrobky a pamätníka Irmy Sztárayovej v zložení:  

1. PhLic.  Mgr. Ján Švec- Babov 
2. Ing. Roman Oklamčák 
3. Ing. Vladimír Kušnír 
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4. MVDr. Boleslav Lešo PhD. 
5. PaedDr. Martin Molnár 

Za uznesenie č.30  hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 

 
D. Prevádzkový poriadok škôl – informácia  

Predkladá:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 
Stanoviská komisií, ktoré sa zaoberali týmito bodmi, sú prílohou zápisnice. 
Primátor  informoval poslancov, že materiál  dostali v písomnej podobe  a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Oklamčák - mali sme stretnutie s riaditeľmi škôl ohľadom 
prevádzkového plánu. Väčšina tém ostala nedoriešená. Tieto poriadky nebudú schvaľované 
formou VZN. Bolo by dobré sa dohodnúť na termíne do ktorého budú zapracované 
pripomienky od poslancov a ďalšie nezrovnalosti ktoré ostali ešte nedoriešené.  
Primátor – tieto prevádzkové poriadky by mali byť schvaľované v školách nie tu na MsZ. 
Navrhujem jednotlivé pripomienky od komisií ohľadom prevádzkových plánov doručiť 
riaditeľom škôl na ďalšie spracovanie. Termín na schválenie nových prevádzkových plánov 
navrhujem do 15.04.2018.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto  primátor ukončil rozpravu a požiadal predsedu NK 
o prečítanie návrhu uznesenia. 
Predseda NK prečítal návrh uznesenia č. 32 
Mestské zastupiteľstvo v SOBRANCIACH  po prerokovaní 
  A.   b e r i e  n a    v e d o m i e   
informáciu o prevádzkových poriadkoch škôl ZŠ Komenského 6 a ZŠ Komenského 12 
v Sobranciach, 
  B. d o p o r u č u j e 

1. zapracovať pripomienky poslancov do prevádzkových poriadkoch škôl, ktoré sú 
v súlade s platnými právnymi predpismi, 

2. schváliť prevádzkové poriadky škôl v termíne do 15. apríla 2018 
Za uznesenie č.32  hlasovali všetci prítomní poslanci (12). 
Neprítomný na hlasovaní: 1 ( Šabak) 
 
18. Diskusia 
 
Do diskusie sa prihlásili:  
Ing. Kicka chcel by som sa poďakovať MsP , že sa pričinila o to , aby sa z nášho parkoviska 
pred blokom D2, vyriešil neduh, bol tam jeden obyvateľ, ktorý sústavne parkoval zo strašne 
zablateným autom. Pravdepodobne MsP ho upozornila a on už tam neparkuje. Chcel by som 
ale ešte poprosiť , keď sa bude upratovať , tak či by to blato ktoré tam ostalo nemohry TS 
upratať.  
Bol by som vďačný kedy, sa tam v čase kedy vychádzajú vonku psičkári ukázala MsP 
a upozornila ich na to aby používali staničky ktoré sú tam.  
Ďalej by som navrhoval na stránke mesta zverejniť psičkárkou ktorý zaplatili za psa podľa ulíc.  
Primátor: ohľadom psičkárov, začnú sa platiť poplatky za psov a budeme vydávať známky. 
Výtvory sa zoznam ktorý môžeme následne zverejniť na stránke mesta . MsP to bude taktiež 
kontrolovať kto zaplatil a kto nie.  
Ing. Mižák : k psičkárom , máme dve hliadky, ktoré majú stanovený určitý čas služieb. Boli tu 
znesené požiadavky aby kontrolovali nástup deti do škôl a následne odchod a tak isto aby 
dohliadali pri odchodoch autobusov na deti , ktoré tam otravujú rómske deti. Psičkári chodia 
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ráno a vtedy MsP nemá ešte služby a z dôvodu , že sú len štyria nemáme možnosť to ako 
pokryť.  
 
Mgr. Klamo zlá obsahová stránka v mestský novinách, nesprávne pomenované inštitúcie. Chcel 
by som poprosiť, aby boli pod jednotlivými článkami podpísaní autori, ktorý tieto články 
spracovali.   
Primátor : články, ktoré sa dávali do novín, boli od vás zo škôl neviem, či tieto články 
kontrolovala redakčná rada alebo boli uverejnené tak, ako boli doložené, ale nie je problém 
upozorníme redakčnú radu na tieto podnety.  
Ing. Sedláková chcela by som vedieť, či má mesto takú informáciu od inštitúcií ktoré žiadajú 
o dotácie od mesta , či majú splnené všetky podmienky a či nemajú žiadne záväzky.  
P. Buxarová odpovedala p. Ing. Rybnický  má na starosti tieto žiadosti a on dozerá na to, aby 
boli splnené všetky podmienky a všetky záväzky.  
 
O slovo požiadal p. Michalko   
Primátor dal hlasovať o udelení súhlasu, aby v diskusii mohol vystúpiť p. Michalko.  
Všetci prítomní poslanci súhlasili s jeho vystúpením.  
P. Michalko vystúpil s požiadavkou, aby bol vyčistený kanál pri bytovkách , sťažoval sa, že do 
ich kontajnerov vyvážajú cudzí obyvatelia odpad. Predniesol sťažnosť na p. Kurčenku , že 
používa hanlivé slová na verejnosti a zvlášť pred deťmi nepáči sa mi to . Sťažoval sa na 
majiteľa, ktorého pes ho pohrýzol.  
Primátor odpovedal- vy ste už dávali sťažnosť aj na MsÚ, náčelník p. Ing. Mižak to riešil. Ing. 
Mižak boli sme to skontrolovať, kontajnery boli uzamknuté, nebol pri nich neporiadok . 
Ohľadom napadnutia psom už bola MsP privolaná k tomu incidentu a taktiež to už riešila aj 
štátna polícia.   
 
 
O slovo požiadal p. Bajužik 
Primátor dal hlasovať o udelení súhlasu, aby v diskusii mohol vystúpiť p. Bajužik.  
Všetci prítomní poslanci súhlasili s jeho vystúpením.  
P. Bajužik vystúpil opäť s požiadavkou namontovania kamery na bočnej strane bytovky C2/A 
z dôvodu , že občania mesta Sobrance tam vyvážajú nelegálne odpad , ďalej chcel vedieť ako 
je to s dlhmi na  MsBP, v ako stave sú a ako sa tieto dlhy vymáhajú . 
Ing. Hrebeňák odpovedal- dlhy riešime cez exekúcie a sú pravidelne splácané. 
 
O slovo požiadala p. Nyitrayová  
P. Nyitrayová vystúpila s otázkou, kedy sa už začne niečo robiť na Nám. slobody. Nie je tam 
žiadna zeleň pred bytovkou , problém s parkovaním, rozbitá prístupová cesta , odkrytý kanál , 
žiadne detské ihrisko.  
Primátor odpovedal – je to jedná z najhorších lokalít v meste, ale už sú schválene finančné 
prostriedky na prvá etapu úprav . Navrhujem stretnutie s riaditeľom MsBP a obyvateľmi 
bytoviek na Nám. slobody ohľadom ďalších požiadaviek od občanov.  
 
 
 
 
 
 
 
16. Záver 
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Primátor ukončil 36. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach a poďakoval sa 
poslancom a ostatným prítomným za ich účasť. 
 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo ukončené o 19.10 hod. 
 

Videozáznam zo zasadnutia MsZ je na stránke www.sobrance.sk 

 

 

 

          Ing. Pavol DŽURINA 
                primátor mesta v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Vladimír Kušnír     ................................................. 
   
Mgr. Marián Mišo      ................................................. 
 
                                      
 

 

 


