
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

UZNESENIA 

330 - 334/2022 

z 29. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 06. apríla 2022  

 

 

Program: 

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

2) Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a 

Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“                                           predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

3) Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad 

Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“                                  predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

4) Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta                                                                     predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

5) Schválenie zámeru prenájmu priestorov v kultúrnom dome                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Interpelácie poslancov 

7) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Mgr. Ľuboš Sopoliga,  

Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová, Martin Tkáč,  

Neprítomní:  Ing. Miloslav Kolesár, JUDr. Eva Knašinská, Ján Gašpar 

 

 

 



UZNESENIE č. 330/2022 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 06. 04. 2022 

k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Anna Fáberová 

              Členovia: Stanislav Hricko, Jozef Varga 

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ľuboš Sopoliga, Jozef Knašinský 

2. Skrutátora: Mgr. Pavol Minár 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za  x  x  x  x x x x 

Proti            

Zdržal sa x           

Neprítomný   x  x  x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 331/2022 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 06. 04. 2022 

k bodu 2/ Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Revitalizácia vnútrobloku sídliska 
na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“ 

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-
PO7-SC73-2021-87 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej 
infraštruktúry v mestách a regeneráciu vnútroblokov sídlisk z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt č- NFP302070BYY4 s názvom „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, 
 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 321.196,82 Eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume 16.059,84 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok. 
 

 

B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť,  
- stanovisko Komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.  
 
 
C) SCHVAĽUJE  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-
SC73-2021-87 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej 
infraštruktúry v mestách a regeneráciu vnútroblokov sídlisk z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt č- NFP302070BYY4 s názvom „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, 
 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 321.196,82 Eur a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 

v sume 16.059,84 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

rozpočtu mesta v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 



- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok.                                                                                                            
 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za  x  x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa x       x    

Neprítomný   x  x  x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 332/2022 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 06. 04. 2022 

k bodu 3/ Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Zlepšenie podmienok MRK v 
meste Hanušovce nad Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“   

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-
PO6-SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 
dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) z Operačného programu 
Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste 
Hanušovce nad Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ (ďalej len „projekt“), 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
 

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

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle podanej žiadosti o NFP a zabezpečenie 

finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

spolufinancovania a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu 

mesta, 

 

-aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

                                                                                                                     
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť, 
- stanovisko Komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.  
 

C) SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-
SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania 
základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) z Operačného programu Ľudské zdroje 
za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad 
Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ (ďalej len „projekt“), ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
 

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

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle podanej žiadosti o NFP a zabezpečenie 

finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

spolufinancovania a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu 

mesta, 

 



- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

                                                                   

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za  x  x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa x       x    

Neprítomný   x  x       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

   

 



 

UZNESENIE č. 333/2022 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 06. 04. 2022 

k bodu 4/ Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta   

 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO žiadosť o finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou zo 
dňa 24.1.2022 vo výške 6.000,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou ROMA zo dňa 29.11.2021 vo výške 9.000,- 
Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre FS Oblík zo dňa 29.11.2021vo výške 6.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre JDS zo dňa 7.12.2021 vo výške 2.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Zelenáčov Hanušovce nad Topľou zo dňa 17.03.2022 vo 

výške 6.000,- Eur. 
- Žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou zo dňa 

29.12.2021 vo výške 1.000,- Eur. 
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť. 
 
C) SCHVAĽUJE  

- finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou vo výške 3.000,- Eur 
- finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma vo výške 3.000,-Eur 
- finančný príspevok pre FS Oblík vo výške 2.500,-Eur 
- finančný príspevok pre JDS vo výške 500,- Eur 
- finančný príspevok pre Zelenáčov Hanušovce nad Topľou vo výške 3.000,- Eur. 

 
 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za  x    x   x x x 

Proti x           

Zdržal sa    x    x    

Neprítomný   x  x  x     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 334/2022 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 06.04. 2022 

k bodu 5/ Schválenie zámeru prenájmu priestorov v kultúrnom dome 

 

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou 

 
A) PREROKOVALO žiadosť Tomáša Velebíra o pokračovanie prenájmu v priestoroch v Dome 
kultúry pre pokračovanie prevádzky fitnescentra.  
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie pre financie, správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť. 
 
C) SCHVAĽUJE 
1. zámer prenájmu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:  
nebytové priestory v Dome kultúry na Zámockej ulici 159/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou na 
obdobie 5 rokov pre Ing. Tomáša Velebíra, Komenského 48, Hanušovce  nad Topľou o výmere 
280,03 m2 z toho 125 m2 na prízemí budovy a 155,03 v suteréne budovy.  
 
2. dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ zveľadil nevyužívané priestory mesta 
v havarijnom stave v ktorých poskytuje športové služby.  
 
3. cena nájmu bude v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hanušovce nad Topľou vo výške 10 eur/m2/rok. 
 
D) ŽIADA primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností s dôvodom 
hodného osobitného zreteľa podľa tohto uznesenia v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona                  
č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za  x  x  x   x x x 

Proti x           

Zdržal sa        x    

Neprítomný   x  x  x     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 


