
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

UZNESENIA 

338 - 351/2022 

z 31. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 11. mája 2022  

 

 

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) Schválenie VZN - o určení výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov pred 

Matričným úradom mesta Hanušovce nad Topľou v matričnom obvode Hanušovce nad Topľou 

                                                                                               predkladá: Bc. Ľubica Tomková, Katarína Pirščová  

5) Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva   

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v meste               predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

7) Rozpočtové opatrenie č.2 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022           predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

8) Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže                                         predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš  

9) Schválenie zámeru prenájmu priestorov v budove ObZS                              predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš  

10) Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s VVS a. s.   

                                                                                                                                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš  

11) Doručené žiadosti                                                                                               predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš  

      a) Bc. Ján Drotár (oprava uznesenia) 

      b) ZVAR s.r.o. (oprava uznesenia)  

      c) Ondrej Kolesár 

      d) Vladimír Orečný 

12) Interpelácie poslancov 

13) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová, Ing. Miloslav Kolesár,   

JUDr. Eva Knašinská, Martin Tkáč, 

Neprítomný:  Ing. Ladislav Babica, Mgr. Ľuboš Sopoliga, Martin Tkáč, 



 

UZNESENIE č. 338/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 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 Jozef Varga  

              Členovia: Anna Fáberová, Ing. Miloslav Kolesár  

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Minár, JUDr. Eva Knašinská  

2. Skrutátora: Jozef Knašinský  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x x x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x      x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 339/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 2/  Kontrola plnenia uznesení  

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO Kontrolu plnenia uznesení. 
 
B) BERIE NA VEDOMIE Kontrolu plnenia uznesení. 
 
C) RUŠÍ  uznesenie č. 281/2021, 
               uznesenie č. 297/2021. 
 
 

 
 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x x x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 340/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 3/ 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 Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x x x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x      x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

UZNESENIE č. 341/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 4/ Schválenie VZN - o určení výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok na zabezpečenie 
sobášnych obradov pred Matričným úradom mesta Hanušovce nad Topľou v matričnom obvode 

Hanušovce nad Topľou  

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 2 /2022 

o určení výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov pred 

Matričným úradom mesta Hanušovce nad Topľou v matričnom obvode Hanušovce nad Topľou. 

 

B) SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 2/2022 o určení 

výšky úhrady nákladov, miesta a podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov pred Matričným 

úradom mesta Hanušovce nad Topľou v matričnom obvode Hanušovce nad Topľou. 

1. Sobášne dni a hodiny: Streda od 11.00 – 15.00 hod. 

 Sobota od 13.00 – 15.00 hod. 

 Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátom uznané sviatky a dni pracovného pokoja. 

2. Sobášne miestnosti: sobášna miestnosť - Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3 

 sobášna miestnosť - koncertná sála Malého kaštieľa, Hanušovce nad Topľou, Zámocká 150/2 

3. Výšku úhrady nákladov za poskytnuté služby na zabezpečenie sobášneho obradu 

- mimo sobášnych dní 50,00 €, 

- mimo sobášnych hodín 50,00 €, 

- mimo sobášnej miestnosti 50,00 €. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x x x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x      x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 342/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 5/ Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva  

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) POVERUJE vykonávať akty uzavretia manželstva poslankyňu mestského zastupiteľstva Annu 
Fáberovú.  

 

B) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom príslušného oddelenia vykonať písomné poverenie 
mestské zastupiteľstva. 



 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x x x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x      x    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 343/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 6/ Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v meste   

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO  prijatie úveru na financovanie investičných aktivít v meste Hanušovce nad 
Topľou v roku 2022. 
 
B) BERIE NA VEDOMIE   stanovisko hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou. 
 
C) SCHVAĽUJE 
1. prijatie úveru na financovanie investičných aktivít v meste Hanušovce nad Topľou v roku 2022 
vo finančnom objeme 300.000,00 € na investičné aktivity: 
Parkovisko pri ObZS 2.etapa v sume 53.951,00 eur, 
Pozemné komunikácie 1.etapa v sume 166.085,00 eur, 
Schodisko Domu kultúry v sume 29.326,00 eur, 
Protipožiarne dvere do sály Kultúrneho domu v sume 9.496,00 eur, 
Ľadová plocha (dodatok č.1) v sume 17.851,00 eur.  
 
2. kúpu minitraktora formou lízingu v hodnote 60.000 eur.  
 
D) ŽIADA   primátora mesta Hanušovce nad Topľou, PhDr. Štefana Straku, danú zmenu premietnuť 
do rozpočtu mesta. 
 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za    x   x  x x x 

Proti            

Zdržal sa   x  x x      

Neprítomný x x      x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 344/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 7/ Rozpočtové opatrenie č. 3 – Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022   

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO  rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2022. 
 
 
B) SCHVAĽUJE  rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu na rok 2022, 
- v príjmovej časti zníženie o – 101.629,01 € na 5.309.190,99 €, 
- vo výdavkovej časti zníženie o – 101.629,01 € na 5.309.190,99 €, 
- t. j. celkový rozpočet vyrovnaný. 
 
C) ŽIADA - primátora mesta Hanušovce nad Topľou, PhDr. Štefana Straku, danú zmenu premietnuť 
do rozpočtu mesta. 
 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za    x  x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa   x         

Neprítomný x x   x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 345/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 8/ Schválenie podmienok Verejnej obchodnej súťaže    

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO - podmienky obchodnej verejnej súťaže (1. kolo) v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení a v zmysle § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, pre okres Vranov nad Topľou, obec 
Hanušovce nad Topľou, k. ú. Hanušovce nad Topľou, na LV č. 1481 ako parcela registra „C“, parc. č. 
343 –zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z 
celku. 
 
B) SCHVAĽUJE - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v tomto znení: 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť iba jednu ponuku. 

2. Minimálna akceptovateľná cena za pozemok je 30- EUR /m2 výmery pozemku, na ktorý sa 
súťažný návrh predkladá. 

3. Celková navrhovaná cena za pozemok nemôže byť nižšia ako minimálna cena určená v tejto 
obchodnej verejnej súťaži. Návrh ceny pozemku bude vyjadrený presným číselným údajom 
zaokrúhleným na celé eurá. 

4. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred 
dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. 

Termín je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou                     
s kontaktnou osobou PhDr. Slavomír Karabinoš na tel. čísle 0902 97 870 prípadne emailom 
prednosta@hanusovce.sk 

5. Obsah a forma ponuky: 

5.1 Súťažné návrhy musia byť predložené v písomnej forme, vyhotovené v slovenskom jazyku. 

5.2 Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej 
lehote. 

5.3 Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 
po termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené. 

5.4 Alternatívne návrhy nie sú prípustné. 

5.5 Súťažný návrh musí obsahovať: 

- identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže: 

a) fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, adresa trvalého pobytu, údaj o štátnom občianstve, telefonický kontakt, emailový kontakt, 

b) právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický 

kontakt, e-mailový kontakt, 

- celkovú ponúkanú cenu za pozemok podľa bodu 2. a 3. 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže, 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy (viď príloha) a do 60 dní              
od vyhodnotenia súťaže, kúpnu zmluvu s Mestom Hanušovce nad Topľou uzatvorí, 



 

 

- súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

- doklad o zložení zábezpeky. 

6. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 31.mája 2022 do 13.00 hod. 

Ponuka musí byť odovzdaná, alebo doručená na Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou tak, aby 
jej prijatie mohlo byť zaevidované v podateľni MsÚ najneskôr dňa 31.mája 2022 do 13.00 hod. 

7. Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno 

a adresa účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – pozemok 343, neotvárať“, na adresu 
Mesto Hanušovce nad Topľou, mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou. 

8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 1.júna 2022 o 16:00 hod. v zasadacej 

miestnosti mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou. 

9. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje primátor mesta. Komisia bude najmenej trojčlenná. 

10. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

11. Zo súťaže sa vylučujú: 

11.1 Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po .31.mája 2022 po 13.00 hod. 

11.2 Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok obchodnej verejnej 
súťaže. 

11.3 Návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné 
záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

11.4 Návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé 
údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

12. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi 
obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 
pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk. 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za pozemok. 

V prípade rovnosti ponúknutých cien za pozemok bude úspešnosť uchádzača stanovená podľa 
doplňujúcich kritérií v tomto poradí: 

a) trvalý pobyt/sídlo v meste Hanušovce nad Topľou, 

b) dátum a čas predloženia ponuky. 

14. Kúpna zmluva bude uzatvorená s úspešným navrhovateľom, ktorý predloží najvyššiu cenu za 

pozemok. 

15. Platobné podmienky: 

Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.    
V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy. 

16. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže požaduje zábezpeku vo výške 3 000,- €, ktorú 
uchádzač zloží na účet mesta Hanušovce nad Topľou – vyhlasovateľa, IBAN: SK69 0200 0000 0000 
1662 3632 najneskôr v lehote na predloženie súťažných návrhov, inak návrh nebude do súťaže 

zahrnutý. Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky. 

17. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 

17.1 Účastníci obchodnej verejnej súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
na obchodnej verejnej súťaži. 

 

 

 



 

 

17.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a) meniť uverejnené podmienky súťaže v súlade s § 283 Obchodného zákonníka, 

b) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať, 

navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy, 

c) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže, 

d) odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x   x  x x x 

Proti      x      

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



UZNESENIE č. 346/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 9/ Schválenie zámeru prenájmu priestorov v budove ObZS  

 
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 všeobecného lekára 
pre dospelých (prípadne aj prevádzkovanie inej lekárskej ambulancie s tým, že prevádzkovanie 
ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, musí pokrývať minimálne 0,5 pracovného úväzku. 
Nájomca sa pritom zaväzuje ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých prevádzkovať počas 
celej doby trvania nájmu) a to v priestore s rozlohou 66,94 m2 pre:  

VVLK, s.r.o.. Floriánová 2, 080 01 Prešov, IČO. 45265542. 
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. 
Mesto zrekonštruovalo 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 všeobecného lekára 
pre dospelých (prípadne aj prevádzkovanie inej lekárskej ambulancie s tým, že prevádzkovanie 
ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, musí pokrývať minimálne 0,5 pracovného úväzku. 
Nájomca sa pritom zaväzuje ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých prevádzkovať počas 
celej doby trvania nájmu) a to v priestore s rozlohou 66,94 m2 pre:  

VVLK, s.r.o.. Floriánová 2, 080 01 Prešov, IČO: 45265542 
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. 
Mesto zrekonštruovalo zdravotné stredisko z fondov EÚ, pričom jedným z povinných merateľných 
ukazovateľov je povinnosť obsadenosti ambulancií. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x  x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x    

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 347/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 10/ Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s VVS a. s. 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom 
Hanušovce nad Topľou a VVS a. s. k parcelám KN-C 2150/24 a 2150/5 vedených na LV č.1841. 
 
B) SCHVAĽUJE Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Hanušovce 
nad Topľou a VVS a. s. k parcelám KN-C 2150/24 a 2150/5 vedených na LV č.1841. 
 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x  x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



UZNESENIE č. 348/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 11/ Doručené žiadosti – Bc. Ján Drotár, Bukovské 76/22,  

094 31  Hanušovce nad Topľou 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
SCHVAĽUJE  zriadenie vecného bremena IN REM s nasledujúcim obsahom: 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku parc. č. 436 C KN 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1488 m2 a parc. č. 443/4 C KN zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 55 m2 v rozsahu, ako je vyznačené v Geometrickom pláne č. 34 331 450 008/98, zo dňa 
18.01.1998, vyhotoviteľom ktorého je Geodetická kancelária Vranov n/ T GEOLINE Ing. Ľubomír 
Perejda, IČO: 34 331 450, číslo úradného overenia 42/98, strpieť právo prechodu a prejazdu v 
prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 443/6 C KN zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 185 m2 a pozemku parc. č. 443/8 C KN zastavaná plocha a nádvorie o výmere 223 m2. 
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Vranov nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, 
k. ú. Hanušovce nad Topľou. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x  x x  x  x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 349/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 11/ Doručené žiadosti – ZVAR s. r. o., Slovenská 354/29,  

094 31  Hanušovce nad Topľou 

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 
SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena IN REM s nasledujúcim obsahom:  

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku parc. č. 327/1 C KN 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5009 m2 strpieť uloženie a údržbu inžinierskej siete – 
elektrického vedenia a elektrickej prípojky v rozsahu, ako je vyznačené v Geometrickom pláne        
č. 163/2021 zo dňa 03. 02. 2022, vyhotoviteľom ktorého je Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 
101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, číslo úradného overenia: G1-103/2022           
v prospech každodobého vlastníka stavby - komerč. - admin. obj. fi ZVAR, súp. č. 354, ktorá je 
postavená na pozemku registra „C“, parc. č. 351/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere          
364 m2. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Vranov nad Topľou, obec Hanušovce      
nad Topľou, k. ú. Hanušovce nad Topľou. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x  x x  x  x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x  x  

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 350/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 11/ Doručené žiadosti – Ondrej Kolesár, SNP 226/48,  

094 31  Hanušovce nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO predaj pozemku KN-C parcely č. 2855/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 595 
metrov štvorcových v k. ú. mesta Hanušovce n. T. 

 

B) KONŠTATUJE, že boli splnené všetky podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

C) SCHVAĽUJE  

1. predaj nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: - predaj nehnuteľností evidovanej Okresným 
úradom vo Vranove nad Topľou, pre okres Vranov nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, k. ú. 
Hanušovce nad Topľou na LV č. 1481 ako parcela registra „C“, parc. č. 2855/3 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 595 m2 , ktorá je vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou (vo veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu 1/1 z celku) kupujúcim Ondrej Kolesár, rod. Kolesár, nar. 12.02.1966 a manželka Jana Kolesárová, 
rod. Onderová, obaja bytom SNP 226/48, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občania SR. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: nadobúdateľ nehnuteľnosti Ondrej Kolesár je výlučným vlastníkom 
pozemku parc. č. 2854/2 – orná pôda o výmere 1602 m2 , na ktorom Mesto Hanušovce nad Topľou 
potrebuje nevyhnutne zriadiť vecné bremeno a prostredníctvom časti ktorého, má viesť kanalizačná šachta 
súvisiaca so stavbou „Hanušovce nad Topľou – kanalizácia, Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ul. 
Slovenská. Uvedená parcela č. 2855/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 595 m2 je totiž susediacou 
parcelou vo vlastníctve p. Kolesára č. 2854/2 – orná pôda o výmere 1602 m2 , ktorá bude čiastočne 
znehodnotená realizáciou uvedenej kanalizačnej šachty a práve nadobudnutím parc. č. 2855/3 - zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 595 m2 , bude toto znehodnotenie čiastočne kompenzované nadobudnutím 
uvedenej parcely do vlastníctva. 

2. kúpnu cena vo výške 4.660,- Eur, ktorá bola určená na základe Znaleckého posudku č. 126/2021, 

ktorý bol vyhotovený znalcom Ing. Karolom Jančokom, Antona Prídavka č. 20, 080 01 Prešov zo dňa 

30.11.2021. 

 

D) ŽIADA primátora mesta vypracovať kúpno-predajnú zmluvu a vyzvať žiadateľa k jej podpisu. Poplatky 

súvisiace so zápisom do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ. 

 

 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. 351/2022 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 11. 05. 2022 

k bodu 11/ Doručené žiadosti – Ing. Vladimír Orečný, SNP 249/94, 

094 31  Hanušovce nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
A) PREROKOVALO zámenu nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa na ulici Sadovej pod 
miestnou komunikáciou. 

B) KONŠTATUJE, že boli splnené všetky podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

C) SCHVAĽUJE zámenu nehnuteľnosti ako dôvod osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zák. 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a to: zámena nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom vo Vranove nad 
Topľou, pre okres Vranov nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, k.ú. Hanušovce nad Topľou na LV č. 
1481 ako parcela registra „C“, parc.1431/56 –zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104m2, ktorá je vo 
vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku) za 
nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, pre okres Vranov nad Topľou, obec 
Hanušovce nad Topľou, k.ú. Hanušovce nad Topľou ako parcela registra „C“, parc. č. 1466/14 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 99 m2, ktorá je vo vlastníctve Ing. Vladimíra Orečného, nar.27.03.1983,bytom 
SNP 249/94, 094 31 Hanušovce nad Topľou a ktorá bola vytvorená na základe Geometrického plánu 
vyhotoveného Martinom Velčkom – ZEMWELL – geodetická kancelária Ul. Mierová 2570/14A, 093 01 
Vranov nad Topľou, s tým ,že Ing. Vladimír Orečný bude povinný Mestu Hanušovce nad Topľou doplatiť 
rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý je v rozsahu 5m2 s tým že za 1m2 je povinný zaplatiť 
Mestu Hanušovce nad Topľou 0,70 Eur, teda spolu sumu 3,50 Eur 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie takejto zámennej zmluvy je skutočnosť, že 
novovytvorená parcela registra „C“, parc.č.1466/14- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2,ktorá je 
vo vlastníctve Ing. Vladimíra Orečného sa podľa skutočného stavu nachádza v častí komunikácie, ktorú obec 
užíva ako verejnú obecnú komunikáciu a na druhej strane parcela registra „C“parc.č.1431/56-zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere104 m2,ktorá je vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou, tvorí jednotný 
celok pozemkov, ktoré užíva Ing. Vladimír Orečný v súvislostí so svojím rodinným domom a tvorí ich súčasť. 
Mesto po preskúmaní umiestnenia uvedených parciel zistilo, že vykonanie takejto zmeny je pre riadne 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov a udržiavanie miestnej komunikácie nevyhnutné a nijako neobmedzí 
záujmy mesta, ani jej obyvateľov. 

 

D) VYHLASUJE, že nadobúdateľ Ing. Vladimír Orečný, SNP 249/94, 094 31 Hanušovce n. T. nie je osobou, 
ktorej obec nemôže previesť majetok podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí                  
v platnom znení. 

 

E) ŽIADA primátora mesta vypracovať zmluvu a vyzvať žiadateľa k jej podpisu. Poplatky súvisiace                 
so zápisom do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ. 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x  x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný x x   x   x    

  

 

                                                                                                                                          PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 


