
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

UZNESENIA 

356 - 368/2022 

z 33. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 29. júna 2022  

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                               predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Plán práce HK na 2. polrok 2022                                                                                     predkladá: Ing. Alžbeta Sabová       

4) Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu poslancov mestského 

zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026                                                               predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš 

5) Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026   

                                                                                                                                                    predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č.3/2022, ktorým sa mení VZN 5/2014 o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach  v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a dodatku č. 2        

                                                                                                                                                   predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová                                                                                                             

7) Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021                         predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

8) Rozpočtové opatrenie č.4 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022               predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

9) Schválenie výsledkov verejnej obchodnej  súťaže                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

10) Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a 

doplnkov č.2 Územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou                                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

11) Žiadosti o príspevok z rozpočtu mesta                                                                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

12) Doručené žiadosti: 

       a) Pavol Molnár  

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga,  Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová,   

 Stanislav Hricko, JUDr. Eva Knašinská 

Neprítomní: Ján Gašpar,  Ing. Ladislav Babica, Martin Tkáč, Ing. Miloslav Kolesár 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 356/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 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 Pavol Minár 

              Členovia: JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský  

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Jozef Varga, Stanislav Hricko  

2. Skrutátora: Anna Fáberová  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 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    

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 357/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 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) ŽIADA nový termín: k uzneseniam č. 80/2019, č. 105/2019 do 31. 12. 2022. 

 

 

 

 

 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. 358/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 3/ Plán práce HK na 2. polrok 2022 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022;  

B) SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022;  

C) DOPĹŇA kontrolu hospodárenia ZŠ, ZUŠ za rok 2021 so začiatkom kontroly v auguste 2022;  

D) RUŠÍ bod 3 z Návrhu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 – kontrola pokladne.  

 

 

 

 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. 359/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 4/ Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu 
poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026    

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

  

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje   počet poslancov 
Mesta Hanušovce nad Topľou  v novom volebnom období  r. 2022 – 2026: 11 

 

 

 

 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. 360/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 4/ Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu 
poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026    

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

  

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje jeden volebný obvod pre voľby poslancov do  

mestského zastupiteľstva  pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026.  

 

 

 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. 361/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 5/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026   

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   u r č u j e  

rozsah výkonu funkcie  primátora Mesta Hanušovce nad Topľou v novom volebnom období  r. 

2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

 

 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. 362/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 6/ Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č.3/2022, ktorým sa mení VZN 
5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach  v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a 

dodatku č. 2 

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou                
č. 3/2022, ktorým sa mení VZN 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 
v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a dodatku č. 2; 
 
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou ku 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hanušovce nad Topľou č. 3/2022 o určení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach; 
 
 
C) SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č. 3/2022 o určení 
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 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. 363/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 7/ Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021         

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO - výročnú správu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2021;  
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky:  
- k výročnej správe Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- k záverečnému účtu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2021  

- správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou; 

 

C) SCHVAĽUJE  
1. Výročnú správu mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
2. Záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- 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: 4.663.458,12 €                                 Kapitálové príjmy: 335.822,77 €  
Bežné výdavky: 4.392.577,13 €                              Kapitálové výdavky: 492.687,09 €  

Prebytok: 270.880,99 €                                            Schodok: -156.864,32 € 

 

 
II. výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane 
finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky  
Príjmy celkom: 5.224.934,27 €  
Výdavky celkom: 5.011.839,33 €  
Prebytok: 213.094,94 € 



 

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. 2021 za mesto, ZŠ a ZUŠ 836.450,21 € 

do finančného vysporiadania sú zahrnuté financie vo výške 959.35,41 € 

do finančného vysporiadania nie sú zahrnuté financie vo výške 740.514,80 € 

 
IV. plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2022  
Stav FRR k 31. 12. 2021: 165.630,26 €  
Sumárna tvorba FRR z finančného vysporiadania roka 2021: 95.935,41 €  
Z daného vyplýva:  
Zostatok FRR po finančnom vysporiadaní: 261.565,67 €.  
3. Schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.  
4. Schvaľuje účtovnú závierku mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021.  
5. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou:  
- výsledok hospodárenia v sume 81.273,50 €, 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 – 1.085,78 € navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia minulých rokov.  

7. Schvaľuje správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2021. 

 

 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. 364/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č. 4 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022            

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
  
 
A) PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 4 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2022;  
 
 
B) SCHVAĽUJE  rozpočtové opatrenie č. 4 – zmenu rozpočtu na rok 2022  
- v príjmovej časti zvýšenie o – 101.977,13 € na 5.241.168,12 €  

- vo výdavkovej časti zvýšenie o – 101.977,13 € na 5.241.168,12 €  

- t. j. celkový rozpočet vyrovnaný.  

 

 

 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. 365/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 9/ Schválenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže             

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
 
A) PREROKOVALO výsledky verejnej obchodnej verejnej súťaže  na predaj parcely vedenej  LV č. 
1481 ako  parcela registra „C“, parc. č. 343 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hanušovce nad 
Topľou o výmere 170 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku; 
 
 
B) SCHVAĽUJE výsledky verejnej obchodnej verejnej súťaže  na predaj parcely vedenej  LV č. 1481 
ako  parcela registra „C“, parc. č. 343 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hanušovce nad Topľou 
o výmere 170 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku. 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský Gašpar Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za    x     x x x 

Proti            

Zdržal sa  x   x x      

Neprítomný x  x    x x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



UZNESENIE č. 366/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 10/ Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou             

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
A) BERIE NA VEDOMIE  
1.1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce 
nad Topľou; 
1.2. Výsledky prerokovania  Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce n. Topľou;  
1.3. Výsledok preskúmania  Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce n. Topľou podľa § 25 
stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 27. 06. 
2022 č. OÚ-PO-OVBP1-2022/035045/80895 ako príslušným orgánom územného plánovania; 
B) SÚHLASÍ 
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach 
a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN mesta Hanušovce nad Topľou; 
C) SCHVAĽUJE 
3.1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta 
Hanušovce nad Topľou vypracované ateliérom URBEKO , s. r. o. so sídlom  Konštantinová 3, Prešov 
-  Ing. arch. Vladimírom Ligusom; 
3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie   
č. 4/2022  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť;  
D) ŽIADA 
4.1. zverejniť záväznú časť   ÚPN, v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to: 
 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 
 b) doručením dotknutým orgánom; 
 zodpovedný: primátor mesta                   termín: do 30 dní; 
4.2. označiť   ÚPN  v zmysle § 28 ods. 1  stavebného zákona  schvaľovacou doložkou; 
              zodpovedný: primátor mesta                                      termín: do 30 dní; 
4.3. uložiť  ÚPN, v zmysle § 28  ods. 3 stavebného zákona   na týchto miestach: 
 a) na meste - mestskom  úrade v Hanušovciach nad Topľou; 
 b) na  spoločnom stavebnom   úrade v Hanušovciach nad Topľou; 
 c) na Okresnom  úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky. 
              zodpovedný:  primátor mesta                                      termín: do 30 dní; 
4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 

o schválení doručiť na  Ministerstvo dopravy ,,sekcia výstavby, odbor územného 
plánovania“,  Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava. 

 zodpovedný: primátor mesta                             termín: do 3 mesiacov. 
 
 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. 367/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 11/ Žiadosti o príspevok z rozpočtu mesta  

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) PREROKOVALO  žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou ROMA zo dňa 14.06.2022 vo 

výške 3.500,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie                   

zo dňa 22. 6. 2022 vo výške 500,- Eur; 

 

 

B) SCHVAĽUJE finančný príspevok pre Rímskokatolícku farnosť Nanebovzatia Panny Márie 
Hanušovce nad Topľou vo výške 500,- Eur. 

 

 

 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. 368/2022 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. 06. 2022 

k bodu 12/ Doručené žiadosti občanov – Pavol Molnár, 094 31  Hanušovce nad Topľou   

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena IN PERSONAM s nasledujúcim obsahom: 

„Právo prechodu peši a motorovými vozidlami cez parcelu CKN č. 116/1 zastavaná plocha 
a nádvorie výmera 1797 m2 v prospech Pavla Molnára, nar.         , bytom           , 094 31 Hanušovce 
nad Topľou, ako vlastníka parcely CKN č. 109/1 – orná pôda o výmere 1156 m2, parcely CKN č. 
109/2 – záhrada o výmere 1731 m2 a parcely CKN č. 106/2 – záhrada o výmere 621 m2 bez 
obmedzenia v celom rozsahu“. 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 

 


