
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

UZNESENIA 

269 - 285/2021 

z 25. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 22. septembra 2021  

 

 

Program: 

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

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Správa z kontroly                                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

4) Informácia o pripravovanej investícii spoločnosťou KOSIT a. s.                      

5) Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hanušovce nad Topľou 

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Štefan Straka 

6) Schválenie dodatku č.2 k VZN mesta Hanušovce nad Topľou č.5/2014 o určení výšky príspevku v školách a     

školských zariadeniach                                                                                              predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

7) Schválenie VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou pre 

deti s trvalým pobytom v Hanušovciach nad Topľou, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie                                                                                                                                     

                                                                                                                                      predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

8) Delegovanie členov Rady školy za zriaďovateľa                                               predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

9) Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta – rozšírenie cintorína                         predkladá: PhDr. Štefan Straka 

10) Schválenie žiadostí o finančný príspevok                                                        predkladá: PhDr. Štefan Straka 

11) Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2021                                      predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

12) Doručené žiadosti:                                                                                              predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

       a) Emília Knašinská  

       b) Vincent Horvát  

       c) Štefan Cibrík  

       d) Ing. Juraj Palko   

       e) Štefan Straka st. 

       f) ZVAR s. r. o.  

       g) Peter Golmic 

       h) Peter Kochyt  

      ch) HADAC s. r. o 

        i) Bc. Ján Drotár 

        j) Ondrej Kolesár   

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Ing. Miloslav Kolesár,  

Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár                                                                                                                                                                                                                   

Ospravedlnení:    Bc. Ján Voľanský, Martin Tkáč, RNDr. Hedviga Rusinková, JUDr. Eva Knašinská                                                                                                                                                                                                                   

 



 

UZNESENIE č. 269/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 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 Jozef Knašinský  

              Členovia: Mgr. Pavol Minár, Stanislav Hricko  

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Miloslav Kolesár, Mgr. Ľuboš Sopoliga 

2. Skrutátora: Jozef Varga  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 270/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 2/ 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  

 

C) SCHVAĽUJE nový termín k uzneseniam:  

- uznesenie č. 80/2019 – 31. 12. 2021  

- uznesenie č. 121/2019 – 31. 12. 2021  

 

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x  x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 271/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 3/ Správa z kontroly 

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A)  PREROKOVALO Správu z kontroly, 

 

B) BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly, 

 

C) ŽIADA PRIMÁTOR MESTA - aktualizácia VZN č. 1/2013 

- aktualizáciu programu pre vedenie hrobových miest a poplatkov. 

 

Termín: 31. 12. 2021  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x  x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

   

 



 

UZNESENIE č. 272/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 4/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov  

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 
A) BERIE NA VEDOMIE  informáciu spoločnosti KOSIT a. s. o pripravovanej investícií.  
 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x   x  x   x x  

Proti  x x         

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



UZNESENIE č. 273/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 5/ Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 
A) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť,  
 
B) PREROKOVALO Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad 
Topľou, ktorým sa mení bod 2. Prílohy č. 1 Cenník za prenajímanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Hanušovce nad Topľou nasledovne: 2. Prenájom nebytových priestorov pre poskytovateľov zdravotníckych 
služieb min. 8,50 €/m2/rok, 
 
C) SCHVAĽUJE Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad Topľou, 
ktorým sa mení bod 2. Prílohy č. 1 Cenník za prenajímanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Hanušovce 
nad Topľou nasledovne: 2. Prenájom nebytových priestorov pre poskytovateľov zdravotníckych služieb min. 
8,50 €/m2/rok. 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

 

UZNESENIE č. 274/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 7/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o určení 
spádovej Materskej školy Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou pre deti s trvalým pobytom v meste 

Hanušovce nad Topľou, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
  

A) PREROKOVALO  návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 
1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad 
Topľou. Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou  
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k VZN 
mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou. Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou  
 
C) SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o určení 
spádovej Materskej školy Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou pre deti s trvalým pobytom 
v meste Hanušovce nad Topľou, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 275/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 8/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri  Základne umeleckej škole,  

Budovateľská  486/17, Hanušovce nad Topľou 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO návrh na: delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej 
umeleckej škole Budovateľská 486/17, Hanušovce nad Topľou 1. Mgr. Pavol Minár, 
 
B) BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného do 
Rady školy pri Základnej umeleckej škole Budovateľská 486/17, Hanušovce nad Topľou - pána 
Martina Ferka, v súlade s § 25 ods. 12 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  
Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou Mestské zastupiteľstvo Mesta 
Hanušovce nad Topľou, 

 
C) SCHVAĽUJE zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole Budovateľská 
486/17, Hanušovce nad Topľou: 1. Mgr. Pavol Minár. 
 

 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x   x   x x  

Proti            

Zdržal sa    x        

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 276/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 9/ Kúpa pozemkov do výlučného vlastníctva mesta 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO   výkup pozemkov do výlučného vlastníctva mesta za účelom rozšírenia 
cintorína,  
 
B) BERIE NA VEDOMIE  výkup pozemkov do výlučného vlastníctva mesta za účelom rozšírenia 
cintorína, 
 
C) SCHVAĽUJE  kúpu nasledujúcich nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva Mesta Hanušovce nad 
Topľou: Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, katastrálnym 
odborom, pre okres Vranov nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, katastrálne územie 
Hanušovce nad Topľou ako: 
 a) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/3 – orná pôda o výmere 923m2,  
b) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 765/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2,  
c) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/4 – orná pôda o výmere 654 m2,  
d) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 766/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2,  
e) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/93 – orná pôda o výmere 92 m2 ktoré boli vytvorené 
na základe Geometrického plánu č. 17/2021 zo dňa 27.05.2021, vyhotoviteľom ktorého je ADYTON 
s. r. o., so sídlom Bendíkova 7, 080 01 Prešov, IČO: 46 617 795, číslo úradného overenia GP: G1-
360/21 a to za kúpnu cenu 5,-Eur za 1 m2 
 
D) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  zabezpečiť finančné prostriedky na kúpu pozemkov vo výške 
11.230,-  eur v rozpočte mesta na rok 2022. 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 277/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 10/ Schválenie žiadostí o finančný príspevok  

 
 

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO  žiadosť o finančný príspevok pre občianske združenie Vegetabil - sušiareň 
liečivých rastlín zo dňa 25. 08. 2021 vo výške 5000,- Eur,  
- žiadosť o finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou                     
zo dňa 25. 8. 2021 vo výške 500,- Eur,   
 
B) SCHVAĽUJE  finančný príspevok pre občianske združenie Vegetabil - sušiareň liečivých rastlín 
Hanušovce nad Topľou vo výške 1000,- Eur,  
- finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou vo výške 500,- Eur. 
 
 

 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x  x x  x    x  

Proti            

Zdržal sa         x   

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



 

UZNESENIE č. 278/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 11/ Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2021  

 

 

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO Monitorovaciu správu – plnenie rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou             
za 1. polrok 2021, 

B) KONŠTATUJE, ŽE  k 30. 06. 2021 dosiahli: 

- príjmy rozpočtu finančný objem 2.807.441,28 €, čo je plnenie rozpočtu 51,98 % k upravenému 
rozpočtu, 

-  výdavky rozpočtu finančný objem 2.163.445,19 €, čo je plnenie rozpočtu 40,66 k upravenému 
rozpočtu, 

- plnenie zámerov, cieľov, ukazovateľov programového rozpočtu zodpovedá hodnotenému 
obdobiu 1. polroka 2021. 

C) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko finančnej komisie k monitorovacej správe – plneniu rozpočtu 
mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2021, 

D) SCHVAĽUJE  monitorovaciu správu – plnenie rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou za 1. 
polrok 2021, 

E)  ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok po 
lehote splatnosti a daňových nedoplatkov a predložiť informáciu  o prijatých opatreniach na 
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,    Termín: október 2021, 
- vyhodnotiť plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo záverečnej správy z auditu ľudských zdrojov na 
mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou z 31.10.2019 vypracovanou ekonomickou fakultou 
UMB,    Termín: november 2021, 
- požiadať VSD o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity ističov (zníženie amperickej hodnoty 
ističov) na odberných miestach, kde je nižší odber ako kapacita ističov  
Termín: október 2021. 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x  x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 279/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12d/ Doručené žiadosti občanov – Ing. Juraj Palko, Širiava 688/58,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO zámer predaja majetku mesta Hanušovce nad Topľou ako osobitný zreteľ, 
 

B) SCHVAĽUJE  zámer predaja pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 1. C-KN parc. č.: 
2185/48 o výmere 435 m2, vedenú na LV č. 1481 – Mesto Hanušovce nad Topľou, pre: Ing. Juraja 
Palka, Širiava 688/58,, Hanušovce nad Topľou. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
predmetná parcela sa nachádza v susedstve žiadateľa, 

 
C) ŽIADA primátora mesta, aby prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ zabezpečil 
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností s dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa tohto 
uznesenia v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 280/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12e/ Doručené žiadosti občanov – Štefan Straka st., Slovenská 687/57, 

Hanušovce nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO 

      A1) žiadosť  Štefana Straku a manželky Zuzany Strakovej, Slovenská  687/57, 094 31 Hanušovce 
nad Topľou, ktorí sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci Hanušovce nad 
Topľou, katastrálne územie Hanušovce nad Topľou a sú zapísané na LV č. 25 ako pozemky — parcely 
registra „C":  

               a) parc. č. 344/1 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 -  spoluvlastnícky podiel 
mesta vo veľkosti 1/3  (16 m2) = 293,60- Eur, 

   b) parc. č. 344/2 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 - spoluvlastnícky podiel mesta 
vo vel'kosti 1/3 (26 m2) = 477,10- Eur,  

 
Hodnota spoluvlastníckeho podielu mesta na oboch pozemkoch je  určená vo výške sumy 770,70- 
Eur, ktorú by žiadatelia  mestu uhradili. Predmetný znalecký posudok je  prílohou žiadosti.  

 

Žiadatelia navrhujú Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (na základe ktorej 
nadobudnú vlastnícke právo k spoluvlastníckym podielom mesta vo veľkosti 1/3 na parc. č. 344/1 a 
344/2). 

       A2) žiadosť Štefana Straku a manželky Zuzany Strakovej, Slovenská č. 687/57, 094 31 
Hanušovce nad Topľou, ktorí sú vlastníkmi parcely registra „C", parc. č. 711/2 — zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 138 m2, na ktorej sa nachádza významná časť verejnej komunikácie — chodníka pred 
budovou RUBÍN. Za účelom presného zamerania uvedenej parcely nechali na vlastné náklady 
vyhotoviť geometrický plán, ktorý rozdelením existujúcej parcely 711/2, vytvoril novú parc. č. 
711/4 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, ktorá sa nachádza pod verejnou 
komunikáciou — chodníkom. Predmetný geometrický plán je prílohou  žiadosti.  

Hodnota uvedenej parcely je v sume 18,35- Eur/m2,  spolu za 31 m2  v sume 568,85- Eur. 
Predmetný znalecký posudok je  prílohou žiadosti, ako aj geometrický plán rozdelenia existujúcej 
parcely 711/2 na novú 711/4. 

Žiadatelia navrhujú Kúpnu zmluvu (kde ako predávajúci prevedú vlastnícke právo k parc. č. 711/4 
na mesto ako kupujúceho). 

B) SCHVAĽUJE  

     B1) Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (na základe ktorej 
nadobudnú/nenadobudnú vlastnícke právo k spoluvlastníckym podielom mesta vo veľkosti 1/3 na 
parc. č. 344/1 a 344/2), 

     B2)  Kúpnu zmluvu,  kde žiadatelia ako predávajúci prevedú vlastnícke právo k parc. č. 711/4  na 
mesto ako kupujúceho. 

 



 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za   x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa x           

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 281/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12f/ Doručené žiadosti občanov – ZVAR s. r. o., Slovenská 354/29,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:  

 

A) PREROKOVALO  žiadosť o umožnenie zriadenia elektrickej prípojky cez pozemok mesta a tomu 
zodpovedajúce zriadenie vecného bremena. Ide o pozemok KN-C parcely č. 327/1 (ZPaN) o výmere 
5009 m2 v k. ú. mesta Hanušovce n. T., zriadenie vecného bremena žiadateľ požaduje formou 
zmluvy z dôvodu realizovania elektrickej prípojky pre pekáreň, ktorej vlastníkom je spoločnosť 
ZVAR s .r. o., na Slovenskej 29, 094 31 Hanušovce nad Topľou,  

B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok  

C) SCHVAĽUJE  

1. Umožnenie zriadenia elektrickej prípojky cez pozemok mesta KN-C parcely č. 327/1 (ZPaN) 
podľa LV č. 1481 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou podľa predloženej Situácie – výkres č. 02 
stavby Pekáreň – zriadenie prevádzky so stavebnými úpravami. 2.Po zrealizovaní elektrickej 
prípojky zrealizovať zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C parcely č. 327/1 podľa LV č. 
1481 v prospech žiadateľa. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x   x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa   x         

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 282/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12g/ Doručené žiadosti občanov – Peter Golmic, Šarišská 519/27,  

Hanušovce nad Topľou   

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:  

 

A) PREROKOVALO  žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C parcely č. 475/19 o výmere 646 m2 , ktorý 
bol vytvorený GP č. G1-746/2020 zo dňa 14.12.2020 z pozemkov 475/1 – 34 m2 , 2909/2 – 73 m2 a 
3139/2 – 216 m2 . Predmetný pozemok vznikol pri čistení, vyrovnávaní a úprave pozemku, 
nachádza sa v oplotenom areáli autoservisu, 

  

B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, 

 

C) SCHVAĽUJE  zámer predaja novovytvorenej parcely č. 475/19 (ZPaN) o výmere 646 m2 podľa GP 
č. G1- 746/2020 zo dňa 14.12.2020 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou ako dôvod 
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov pre žiadateľa: Golmica Petra, Šarišská 519/27, 094 31 Hanušovce nad Topľou. 
Osobitný zreteľ' spočíva v tom, že žiadateľ predmetný pozemok vytvoril pri čistení, vyrovnávaní     
a úprave pozemku, nachádza sa v oplotenom areáli autoservisu.  

 

D) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 283/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12h/ Doručené žiadosti občanov – Peter Kochyt,  

Námestie kozmonautov 1468/14,  Košice 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO  žiadosť Petra Kochyta,  kde  žiada o odkúpenie pozemku KN-C parcely                  
č. 3147/36 v celosti 57 štvorcových metrov alebo susediacej časti s jeho pozemkom číslo 84/5   
v k. ú. Hanušovce nad Topľou do osobného vlastníctva  a o odkúpenie pozemku KN-C parcely 
číslo 3114/1 o rozlohe 24 m2  , ktorá sa nachádza pri jeho pozemku KN-C parcely č. 84/5 za jeho 
oplotením (prihradenie si pozemku). Uvedenú  časť dlhodobo užíva cca 30 rokov. Žiadosť bola 
doplnená o vypracovaný geometrický plán pozemku žiadateľom, 
  
B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok,  
 
C) SCHVAĽUJE  zámer predaja parcely č. 3147/36 (OP) o výmere 26 m2  a  novovytvorenej 

parcely č. 3114/24 (ZPaN) o výmere 20 m2   podľa GP č. plánu 26/2020, mapový list č. Hanušovce 

n. T. 7-3/1 na oddelenie parciel 84/7-9, 3114/24 zo dňa 20.01.2021 v katastrálnom území 

Hanušovce nad Topľou ako dôvod osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 9 písm. c) zákona                   

č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

pre žiadateľa: Petra Kochyta, Námestie kozmonautov  1468/14, 040 12 Košice. 

 
Osobitný zreteľ' spočíva v tom, že žiadateľ   predmetné  pozemky dlhodobo užíva cca 30 rokov. 

D) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia. 

 


 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



UZNESENIE č. 284/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12ch/ Doručené žiadosti občanov – HADAC s. r. o., Slovenská 345, 

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO  žiadosť  HADAC, s. r. o., Slovenská č. 345, 094 31 Hanušovce nad Topľou, ktorá 
žiada Mesto Hanušovce nad Topľou o odkúpenie pozemku  KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) o výmere 
55 m2  a parcely č. 436 (ZPaN) o výmere 1 488 m2 podľa LV č. 1481 v k. ú. mesta Hanušovce nad 
Topľou z dôvodu realizovania maloobchodného centra na predmetných pozemkoch. Po kúpe by 
predmetné parcely tvorili súčasť areálu budovy a pozemku, ktoré sú už vo vlastníctve žiadateľa,     
t. j. pozemok KN-C parcely č. 440/3 a 443/2 podľa LV č. 1506 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, 

 

B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok,  

 

C) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  

 1. o doloženie vypracovania neovereného geometrického plánu pozemku  žiadateľom,  

 2. aby prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ zabezpečil  pripravenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže podľa tohto uznesenia v zmysle  § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za    x     x x  

Proti   x         

Zdržal sa x     x      

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 285/2021 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 22. 09. 2021 

k bodu 12i/ Doručené žiadosti občanov – Bc. Ján Drotár, Bukovské 76/22,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO  žiadosť o odkúpenie mestského pozemku KN-C parcely č. 443/4 o výmere 55 
m2 na ul. Kukorelliho v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti, ktorú užíva a udržiava 5 rokov a ktorá tvorí súčasť výjazdu z budovy, 
ktorá je v jeho vlastníctve – budova súp. č. 370/29 na pozemku KN-C parcely č. 443/6 (ZPaN)            
a pozemku KN-C parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou.  

 

B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok,  

 

C) SCHVAĽUJE  odpredaj predmetného pozemku. 

 

 

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Hricko Voľanský 

Za         x   

Proti x  x   x      

Zdržal sa    x      x  

Neprítomný  x   x  x x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 


