
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

UZNESENIA 

249 - 262/2021 

z 23. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2021  

 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky                                                                       predkladá: PhDr. Štefan Straka 

2) Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva                                       predkladá: PhDr. Štefan Straka 

3) Schválenie zmluvy o výpožičke zdravotníckych prístrojov                            predkladá: Mgr. Viktória Glodová a  

                                                                                                                                      PhDr. Štefan Straka 

4) Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Obvodného zdravotného strediska   

predkladá: Mgr. Viktória Glodová a PhDr. Štefan Straka 

5) Kontrola plnenia uznesení                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

6) Správa z kontroly                                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

7) Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021    predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

8) Schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora                                    predkladá: Jaroslav Mucha a  

                                                                                                                                     PhDr. Štefan Straka 

9) Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Hanušovce 

nad Topľou                                                                                             predkladá: Ing. Ivana Digoňová 

10) Schválenie spolufinancovania projektu – revitalizácia vnútrobloku        predkladá: Mgr. Viktória Glodová a  

                                                                                                                                    PhDr. Štefan Straka 

11) Schválenie vstupu do projektu – Miestna občianska poriadková služba MOPS predkladá: PhDr. Štefan Straka  

12) Rozpočtové opatrenie č. 1. a č. 2 – zmena rozpočtu mesta na rok 2021    predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

13) Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020            predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

14) Doručené žiadosti:                                                                                              predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

       a) Emília Knašinská  

       b) Irena Tancošová 

       c) Ing. Juraj Palko   

       d) Štefan Straka st. 

16) Interpelácie poslancov 

17) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Martin Tkáč, RNDr. Hedviga Rusinková, 

Ing. Miloslav Kolesár, Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, JUDr. Eva Knašinská                                                                                                                                                                                                                   

Ospravedlnení:    Bc. Ján Voľanský,  



 

UZNESENIE č. 249/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Eva Knašinská 

              Členovia: Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica  

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Minár, Martin Tkáč 

2. Skrutátora: Jozef Knašinský 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x x x  x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný         x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 250/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 2/ ) Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO informáciu o zániku mandátu poslancov MsZ v Hanušovciach nad Topľou: Mgr. 
Jána Hanza, MVDr. Jána Čurlíka, PhD. a Martina Ferka z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca v 
zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov.  

 

 

B) BERIE NA VEDOMIE zánik mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou a zánik členstva v 
komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v 
Hanušovciach nad Topľou MVDr. Jána Čurlíka PhD. z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca v 
zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 -Zánik mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou a zánik členstva v komisii pre financie, 
správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Jána 
Hanza z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

-Zánik mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou a zánik členstva v komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a verejný poriadok pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou Martina Ferka z dôvodu 
vzdania sa mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Nastúpenie Mgr. Ľuboša Sopoligu, Ing. Miroslava Kolesára a Mgr. Pavla Minára  za poslanca 
mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou vo volebnom období 2018 – 2022 dňom 30. 
06.2021 ako náhradníkov na uvoľnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach 
nad Topľou podľa § 192 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

C) KONŠTATUJE, že Mgr. Ľuboš Sopoliga, Ing. Miroslav Kolesár a Mgr. Pavol Minár  v zmysle § 25 
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 26 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a primátor 
mesta PhDr. Štefan Straka v súlade s § 190 ods. 2 zákona NR SR o podmienkach výkonu volebného 
práva odovzdal osvedčenie o tom, že sa stali poslancami MsZ v Hanušovciach nad Topľou. 

 

 

D) VOLÍ Ing. Miroslava Kolesára za predsedu Komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný 
poriadok pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

- Mgr. Ľuboša Sopoligu za člena Komisie pre školstvo pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

- Mgr. Pavla Minára za člena Komisie pre šport pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou 



- Mgr. Luciu Gdovinovú DiS. art. člena Komisie pre školstvo pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

 

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x x x  x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný         x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 251/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 3/ Schválenie zmluvy o výpožičke zdravotníckych prístrojov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO  v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. y) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Hanušovce nad Topľou prenechanie zdravotníckych prístrojov uvedených v zozname, ktorý 
je prílohou č 2 tohto návrhu uznesenia a ktoré sú vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, do 
užívania poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v rozsahu:  
 
1. ADOS ELÁN, Budovateľská 429/6, Hanušovce nad Topľou, IČO: 40052206 – biolampa,  

2. UpMedi, s.r.o.. Gorkého 575/5 08501 Bardejov. IČO: 36514225 – horúcovzdušný sterilizátor,  

3. GIOS, s.r.o.. M.R.Štefánika 187/177B 09301 Vranov nad Topľou, IČO 36448851 – EKG,  

4. VVLK, s.r.o., Floriánova 2, 08001 Prešov, IČO: 45265542 – EKG,  

5. TRIMEDIN s. r. o., Jarná 14/6966, 08001 Prešov, IČO: 36496090 – CTG,  

6. MUDr. Natália Mikovčíková, Budovateľská 429/6, 09431 Hanušovce nad Topľou, IČO: 37787926 
– otoskop a biolampa,  
za účelom a za podmienok dojednaných v zmluvách o výpožičke, ktoré sú prílohami č. 1-6 tohto 
návrhu uznesenia.  
 
B) SCHVAĽUJE  v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. y) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Hanušovce nad Topľou prenechanie zdravotníckych prístrojov uvedených v zozname, ktorý je 
prílohou č 2 tohto návrhu uznesenia a ktoré sú vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, do 
užívania poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v rozsahu:  
 
1. ADOS ELÁN, Budovateľská 429/6, Hanušovce nad Topľou, IČO: 40052206 – biolampa,  

2. UpMedi, s.r.o.. Gorkého 575/5 08501 Bardejov. IČO: 36514225 – horúcovzdušný sterilizátor,  

3. GIOS, s.r.o.. M.R.Štefánika 187/177B 09301 Vranov nad Topľou, IČO 36448851 – EKG,  

4. VVLK, s.r.o., Floriánova 2, 08001 Prešov, IČO: 45265542 – EKG,  

5. TRIMEDIN s. r. o., Jarná 14/6966, 08001 Prešov, IČO: 36496090 – CTG,  

6. MUDr. Natália Mikovčíková, Budovateľská 429/6, 09431 Hanušovce nad Topľou, IČO: 37787926 
– otoskop a biolampa,  
za účelom a za podmienok dojednaných v zmluvách o výpožičke, ktoré sú prílohou č. 1-6 tohto 
návrhu uznesenia. 

 
 Babica Sopoliga Kolesár Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x x x  x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný         x  x 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 252/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 4/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Obvodného zdravotného strediska  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO v zmysle §9a ods. ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. j) a čl. 11 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hanušovce nad Topľou ako prípad hodný osobitného zreteľa: poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a priľahlých obcí,  

 
zámer nájmu nebytových priestorov  
 

v stavbe „Obvodné zdravotné stredisko“ zapísanej na LV č. 1481, k. ú. Hanušovce nad Topľou, 
adresa 429/6, Hanušovce nad Topľou, za účelom prevádzkovania ambulancie interného lekárstva 
v priestore s rozlohou 74,69 m2 pre:  

 
GIOS, s.r.o.. M.R.Štefánika 187/177B 09301 Vranov nad Topľou, IČO 36448851. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že budova zdravotného strediska v Hanušovciach n/T. je určená na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou a okolia. 
V roku 2021 mesto kolauduje zrekonštruované zdravotné stredisko z fondov EÚ, pričom jedným 
z povinných merateľných ukazovateľov je povinnosť obsadenosti ambulancií.   
 
B) SCHVAĽUJE v zmysle §9a ods. ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. j) a čl. 11 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Hanušovce nad Topľou ako prípad hodný osobitného zreteľa: poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a priľahlých obcí,  

 
zámer nájmu nebytových priestorov  
 

v stavbe „Obvodné zdravotné stredisko“ zapísanej na LV č. 1481, k. ú. Hanušovce nad Topľou, 
adresa 429/6, Hanušovce nad Topľou, za účelom prevádzkovania ambulancie interného lekárstva 
v priestore s rozlohou 74,69 m2 pre:  

 
GIOS, s.r.o.. M.R.Štefánika 187/177B 09301 Vranov nad Topľou, IČO 36448851. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že budova zdravotného strediska v Hanušovciach n/T. je určená na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Hanušovce nad Topľou a okolia. 
V roku 2021 mesto kolauduje zrekonštruované zdravotné stredisko z fondov EÚ, pričom jedným 
z povinných merateľných ukazovateľov je povinnosť obsadenosti ambulancií.   
 

C) UKLADÁ primátorovi mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v 
zmysle tohto uznesenia. 

- doplniť úpravu vývozu komunálneho odpadu do čl. 5 ods. 5.5 písmeno g) 
- doplniť spôsob výpočtu koeficientu nákladov na vodné a stočné do čl. 5 ods. 5.7  



- opraviť formálnu chybu v čl.5 ods 5.11 - nahradiť výraz „zúčtovaná čiastka“ na pripísaná 
čiastka na účet prenajímateľa  

 
D) ŽIADA primátora mesta o začatie rokovaní s MUDr. Kuročkom o zabezpečení iných odborných  
lekárov v priestore Obvodného zdravotného strediska.  
                          

 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x x x  x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný         x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                   primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 253/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 4/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Obvodného zdravotného strediska   

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 
PREROKOVALO zmenu  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v prílohe č.1 – 
Cenník  za prenajímanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, v bode 2 
„prenájom nebytových priestorov pre poskytovateľov zdravotníckych služieb“  vo výške min. 12,50 
€/m2/rok s účinnosťou od 1.7.2021. 
 
 
SCHVAĽUJE zmenu  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v prílohe č.1 – Cenník  
za prenajímanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, v bode 2 „prenájom 
nebytových priestorov pre poskytovateľov zdravotníckych služieb“  vo výške min. 12,50 €/m2/rok 
s účinnosťou od 1.7.2021.  
 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za   x x  x   x x  

Proti       x x    

Zdržal sa x x   x       

Neprítomný           x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 254/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 12/  Rozpočtové opatrenie č. 1. – zmena rozpočtu mesta na rok 2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO  rozpočtové opatrenie č. 1 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2021, ktoré vyplýva z 
uznesenia č. 248/2021 a 247/2021  
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 1 – zmene 
rozpočtu mesta na rok 2021  
 
C) SCHVAĽUJE - rozpočtové opatrenie č. 1 – zmenu rozpočtu mesta  
- v príjmovej časti zvýšenie o 41.310,78 € na 5.314.641,11 €  
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 41.310,78 € na 5.234.641,11 €  
- t. j. celkový rozpočet prebytkový 80.000,00 €  
 
D) ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta  
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 v účtovníctve v zmysle predloženého návrhu 

 

 

 

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za    x  x   x x  

Proti x      x x    

Zdržal sa  x x  x       

Neprítomný           x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 255/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 12/  Rozpočtové opatrenie č. 2. – zmena rozpočtu mesta na rok 2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO  rozpočtové opatrenie č. 2 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 
 
B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 2 – zmene 
rozpočtu mesta na rok 2021  
 
C) SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 – zmenu rozpočtu mesta  
- v príjmovej časti zvýšenie o 86.473,67 € na 5.401.114,78 €  
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 86.473,67 € na 5.321.114,78  
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 80.000,00 €  
- použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja v celkovom objeme 22.633,29 € na nasledovné 
výdavky:  
Nákup kompostérov – 5.000,00 €  
Nákup traktorovej kosačky – 2.500,00 €  
Mzdové výdavky opatrovateľky – 15.133,29 € (preklenutie prechodného nedostatku finančných 

prostriedkov za mesiace júl – august 2021) v oddiely 1012 – Invalidita a ťažké ZP – 
opatrovateľská služba prostriedky vo výške 15.133,29 € na financovanie opatrovateľskej 
služby budú vrátené do rezervného fondu  do 31.12.2021.   

 
D) ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta  
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 v účtovníctve v zmysle predloženého návrhu 

 

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za  x x x x x  x x x  

Proti            

Zdržal sa x           

Neprítomný       x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 256/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

  

A) PREROKOVALO Správu z kontroly plnenia uznesení  
 
B) BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly plnenia uznesení  
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x  x x x  x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný   x    x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 257/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 6/ Správa z kontroly   

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

  

 
A) PREROKOVALO Správu z kontroly  
 
B) BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly  
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x  x x x  x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný   x    x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 258/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 
A) PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021  
 
B) SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021  
 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x  x x x  x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný   x    x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 259/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 8/ Schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO Prevádzkový poriadok zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou 
 
B) SCHVAĽUJE Prevádzkový poriadok zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x  x x   

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný       x   x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



UZNESENIE č. 260/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 13/  Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO  výročnú správu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 
- záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 
- správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2020 
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky: 
- k výročnej správe Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 
- k záverečnému účtu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2020 
- správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, 
 
C) SCHVAĽUJE  
1. Výročnú správu mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 

2. Záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 

- v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení nasledovne: 

I. výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje 

(t. j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov pod odpočítaní bežných a kapitálových 

výdavkov v rozpočtovom roku) 

Bežný rozpočet:                                                      Kapitálový rozpočet: 

Bežné príjmy:    4.184.177,06 €                               Kapitálové príjmy:       874.699,58 € 

Bežné výdavky: 3.862.360,43 €                               Kapitálové výdavky: 1.205.226,61 € 

Prebytok:               321.816,63 €                              Schodok:                      -330.527,03 €     

 

II. výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane 

finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky 

Príjmy celkom:            5.490.469,49 € 

Výdavky celkom:        5.170.953,78 € 

Prebytok:                        319.515,71 € 

 

III. výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta po odpočítaní 

nevyčerpaných účelovo určených prostriedkoch z minulých rokov 

 

 

stav finančných prostriedkov na účte k 31. 12. 2020 za mesto, ZŠ a ZUŠ 821673,85 € 

do finančného vysporiadania sú zahrnuté financie vo výške 164835,48 € 

do finančného vysporiadania nie sú zahrnuté financie vo výške 656838,37 € 
 

 



IV. plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2021 

 

Stav FRR k 31. 12. 2020:                                                                                  70.913,00 € 

Sumárna tvorba FRR z finančného vysporiadania roka 2020:                         164.835,48 € 

- pričom v priebehu roka (23. 11. 2020), bol na účet FRR už realizovaný prevod týkajúci sa 

refundácie „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, vo výške – už prevedené         53. 070,44 €. 

Z daného vyplýva: 

- zostatok prevodu na účet FRR vyplývajúci z finančného vysporiadania za rok 2020, činí rozdiel 

sumárnej tvorby z FV za rok 2020 a už realizovaného prevodu                      111.765,04 € 

Zostatok FRR po finančnom vysporiadaní:                                                      182.678,04 €. 

3. Schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

4. Schvaľuje účtovnú závierku mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020. 

5. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou: 

- výsledok hospodárenia v sume 198.931,38 € navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného 

výsledku hospodárenia minulých rokov. 

 

6. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestské kultúrne 

stredisko mesta Hanušovce nad Topľou nasledovne: 

- výsledok hospodárenia v sume 626,37 € navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného 

výsledku hospodárenia minulých rokov. 

7. Schvaľuje správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2020 

 

Žiada primátora mesta PhDr. Štefana Straku o prijatie opatrenia na zabezpečenie pohľadávok po 
lehote splatnosti a dodržiavanie zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách a zákona č. 
357/2005 o finančnej kontrole a audite. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x  x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný       x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



  

UZNESENIE č. 261/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 10/  Schválenie spolufinancovania projektu – revitalizácia vnútrobloku 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. ROP-PO4-
SC431-2021-65 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt „Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova 
a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje 
realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta a 

 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 291.899,58 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% 
spolufinancovania v sume 14.594,97 eur. 

 
B) SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. ROP-PO4-
SC431-2021-65 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt „Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova 
a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje 
realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta a 
 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 291.899,58 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% 
spolufinancovania v sume 14.594,97 eur, pričom sa garantuje, že nevzniknú iné 
neoprávnené výdavky v súvislosti s realizáciou projektu  


 Babica Sopoliga Kolesár Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x x x   x x  

Proti            

Zdržal sa        x    

Neprítomný       x    x 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 262/2021 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 30. 06. 2021 

k bodu 11/ Schválenie vstupu do projektu – Miestna občianska poriadková služba 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO zapojenie sa do projektu s názvom: 
 
Miestne občianske poriadkové služby v meste  Hanušovce nad Topľou 3 
                
kód výzvy:       OPLZ-PO8-2021-1 
 
Zameranie:    Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou 
MRK 
 
B) SCHVAĽUJE  zapojenie sa do projektu s názvom: 
 
 

Miestne občianske poriadkové služby v meste  Hanušovce nad Topľou 3 
 

kód výzvy:       OPLZ-PO8-2021-1 
 
Zameranie:    Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou 
MRK 
 
Schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce  

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu  t. j. min. 5%  z  celkových oprávnených 

výdavkov.  
 

 Babica Sopoliga Kolesár Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa     x   x    

Neprítomný       x    x 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 


