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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 
 

 

UZNESENIA 

8 – 17/2018 

z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 17.12.2018 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo: 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky predkladá: primátor mesta 
2) Projekt CIZS – aktuálna situácia                                                                       predkladá: Ing. Eštvaník 
3) Interpelácie poslancov 
4) Kontrola plnenia uznesení predkladá: Ing. Sabová 
5) Rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu na rok 2018                        predkladá : Mgr. Hrivniaková 
6) Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2018-2019-2020                                       

                                                                                                                             predkladá: Mgr. Hrivniaková 
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k PR mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 
 predkladá: Ing. Sabová 

7) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č: .../2018, ktorým sa mení 
VZN č. 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach   

8) Odmeny pre volených funkcionárov                                                              predkladá : Ing. Benča 
9) Určenie platu zástupcu primátora mesta                                                      predkladá : Ing. Benča                                                                                      
10) Rôzne 
11) Záver 

 
 
 
 

 

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo,  Jozef Knašinský,   RNDr. Hedviga Rusinková, 
Martin Tkáč,  Jozef Varga,  , Juraj Velebír,  Bc. Ján Voľanský,  

 

Ospravedlnený/í:  JUDr. Eva Knašinská, MVDr. Ján Čurlík, PhD. 
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UZNESENIE č. 8/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Hanzo, predseda 

Členovia: Martin Ferko, Bc. Ján Voľanský 

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Babica, Dis. art. Juraj Velebír 

2. Skrutátora: Jozef Knašinský 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová 

 

 

 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 
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UZNESENIE č. 9/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 2/  Projekt CIZS – aktuálna situácia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO informáciu o aktuálnom stave projektu Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti (CIZS)  

B) BERIE NA VEDOMIE informáciu o stave projektu CIZS  
 

C) SCHVAĽUJE  zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle        § 

9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to nebytových priestorov v suteréne 

ObZS v Hanušovciach nad Topľou vo výmere cca 120 m2 ,  pre žiadateľa  

 

MEDICORP s. r. o. , Floriánova 2, Prešov v zastúpení konateľ Ing. Marta Ščureková  

 

na vytvorenie priestorov na zriadenie lekárne, za podmienky rekonštrukcie priestorov na vlastné 

náklady žiadateľa, bez možnosti započítania nájomného. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že 

presťahovanie lekárne zo súčasných priestorov umožní zapojenie mesta do projektu CIZS v hodnote 

cca 700.000,- Eur. 

 

D) ŽIADA primátora mesta prostredníctvom príslušného oddelenia zverejniť zámer prenájmu 

predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

  T: 31. 12. 2018 

  Z: primátor mesta 

 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 
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UZNESENIE č. 10/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 4/  Kontrola plnenia uznesení 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO kontrolu plnenia uznesení 

B) BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia uznesení 

C) SCHVAĽUJE - nový termín k uzneseniu č. 150/2016 do 30. 06. 2019, 

- nový termín k uzneseniu č. 313/2017 do 31. 05. 2019, 

- nový termín k uzneseniu č. 218/2017 do 31. 01. 2019. 

 

 

  

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta  
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UZNESENIE č. 11/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 5a/  Rozpočtové opatrenie č. 3 - odmeny pre volených funkcionárov mesta  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou : 

 

A) PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh  na schválenie odmeny zástupcovi primátora 
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva za ich aktívny prístup pri plnení úloh v roku 2018. 

 

B) SCHVAĽUJE   
1. zástupcovi primátora mesta, ktorý vykonával svoju činnosť do 6.12.2018 jednorazovú odmenu             

vo výške 250,00 € 
2. zástupcovi primátora mesta za výkon funkcie správcu počítačovej siete v roku 2018 jednorazovú 

odmenu vo výške 1.350,- € 

3. v súlade s čl. II. ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hanušovciach nad Topľou 
jednorazovú odmenu pre všetkých poslancov MsZ, ktorí vykonávali svoju činnosť                         
do 10. 12. 2018 vo výške 200,00€/poslanec. 

 

 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x  x x x 

Proti            

Zdržal sa        x    

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 12/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17. 12. 2018 

k bodu 5b/  Rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou 

A) PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky 
mesta 

 

B) SCHVAĽUJE  odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta Hanušovce nad Topľou v súlade                                
s § 11 ods. 4 písm. j) a s § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp                       
za obdobie od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 30% základného platu. Presná výška odmeny za 
toto obdobie je spolu: 240,50 € 
 

 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

                                                                                                                                         PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 13/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 5c/  Rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu na rok 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou 

A) PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu  rozpočtu mesta na rok  2018 

 

B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť. 
 

C) SCHVAĽUJE - rozpočtové opatrenie č. 3 -   zmenu rozpočtu mesta 
-  v príjmovej  časti zvýšenie o 53.573,40 €  na 3.863.463,85 €,  

-  vo výdavkovej časti zvýšenie o 59.418,40 €  na 3.818.691,85 €,  

-  t. j.  celkom  rozpočet  prebytkový v objeme 44.772,00 €. 

 -  úpravu rozpočtu v príspevkovej organizácii MsKS mesta Hanušovce nad Topľou  

               podľa predloženého návrhu, 

 

D) ŽIADA -  primátora mesta  

-  premietnuť  zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v účtovníctve mesta  v zmysle predloženého 
návrhu. 
 

 
 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 14/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 6/  Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 s výhľadom na roky 
2020 a 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
A) PREROKOVALO návrh Programového rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 - 2020 
-2021, 
 

B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť 
a hlavnej kontrolórky mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 
2019 - 2020 -2021, 

 
C) SCHVAĽUJE 

- programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019  – v príjmovej   i výdavkovej časti vyrovnaný     
vo finančnom objeme 5.023.900,–  EUR, s pripomienkami finančnej komisie:  

- 2% viazanosť rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov (3.683.452,- x 2% = 73.669,- Eur), o použití 
ktorých bude rozhodovať MsZ 

V textovej časti - Investičné  a neinvestičné výdavky: 

- rekonštrukcia domu  smútku –  riešiť financovanie (NFP) cez projekt, FP použiť na iné aktivity, ktorým neboli 
priradené FP,  

- nový plot okolo MŠ z ul. Budovateľská -  riešiť inou formou ako betónovým oplotením, prioritu klásť na 
aktívne bezpečnostné prvky, 

V časti - Iné: 

- školenia poslancov MsZ – znížiť objem finančných prostriedkov  z 3.000 € na 500 €, 

- ďalšie navrhované zmeny upraviť cestou RO č. 1 v roku 2019: 
Príjmová časť rozpočtu tab. č. 2 

- V rozpočtovej položke 133 dane za služby v analytike doplniť  položku  Daň za užívanie ver. priestranstva – 

jarmok, účelom rozdelenia je spriehľadniť príjmy za užívanie verejného priestranstva občanmi a podnikateľmi, 

za tým účelom mesto v prvom štvrťroku vykoná kontrolu drobných stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

a vyzve občanov na uzatvorenie zmlúv o nájme verejného priestranstva so spoplatnením podľa VZN mesta, 

- Na dani z nehnuteľnosti - aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na internetovej stránke mesta do konca 

marca 2019, zároveň pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov za uplynulé roky a v súlade s daňovým 

poriadkom, zabezpečiť doručenie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku, aby nedošlo k ich premlčaniu;  

rovnako daňové nedoplatky PO, aby boli v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácií v lehote 

prihlásené do konkurzu. 

Výdavková časť rozpočtu tab. č. 3 

- žiada primátora mesta o dodržanie 10% - tného navýšenia funkčného platu  zamestnancov s výnimkou 
zamestnancov, kde zákon garantuje vyššiu mieru navýšenia, túto požiadavku preniesť na všetky  zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (vrátane všetkých škôl a školských zariadení tak v prenesených  
i originálnych kompetenciách),  

- vypracovať porovnanie potreby TP a osobných príplatkov k 1.1.2019 s údajmi k 31.12.2018 v členení: tarifné 
platy, osobné príplatky, počty zamestnancov podľa stredísk,  

- v rozpočte na rok 2019 nesúhlasí s nákupom stravných lístkov pre zamestnancov mesta, rozpočtových 
organizácií, príspevkovej organizácie mesta na čas dovolenky a práceneschopnosti,  

 

 



9 
 

 

 

-  rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2020 a 2021 ako rozpočet orientačný,     

-  programový rozpočet v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty  pre rok 2019 - 
2020 - 2021,   
- rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou vo finančnom 
objeme  68.200,-- €, 
- v rozpočte ZŠ v zoskupení položiek 63...  účelovo vyčleniť objem 1.000 € na organizovanie   záujmovej 
činnosti žiakov – organizovanie súťaží žiakov, 

- v rozpočte  ZŠ v zoskupení položiek 63...  účelovo vyčleniť finančné prostriedky v objeme 25000,--  na údržbu 
v budove ZŠ a priľahlého areálu a športovísk ZŠ,  
- rozpočet ZŠ pre rok 2019 v celkovom objeme vo výške 1.467.400 € s  pripomienkami:  

                  -  v mesiaci január – február bude rozpočet ZŠ ako celku (t. j. vrátane Školskej      

jedálne a Školského klubu) prehodnotený po obdržaní oznámenia o schválení rozpočtu zo strany 
štátu a prehodnotení opodstatnenosti navýšenia rozpočtu v ŠJ ZŠ  v súvislosti s novelou zákona 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, ktorú schválil parlament (obedy zadarmo), a ktorá bude platiť 
od 1.1.2019 iba pre žiakov  posledného ročníka materských škôl, pre základné školy                                    
až od 1. septembra 2019, teda od nového školského roka, 

- rozpočet ŠJ ZŠ  nemôže rátať s navýšením počtu zamestnancov v ŠJ ZŠ už od 1.1.2019 pre dve 
kuchárky, ako uvádza v komentári k návrhu rozpočtu ŠJ ZŠ riaditeľ školy, ale až od 1.9.2019. 

 

D) ŽIADA primátora mesta zabezpečiť plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta a realizovať jeho 
čerpanie v zmysle schváleného rozpočtu mesta 
  
 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 15/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 7/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A)PREROKOVALO - návrh VzN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení na r. 2019, 
 

B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť, 
 
C) SCHVAĽUJE všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2018 Hanušovce nad Topľou o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2019, ktorým sa 
mení VZN č. 6/2016 
 
C) ŽIADA primátora mesta zabezpečiť zverejnenie schváleného VZN na úradnej tabuli mesta aj 

v úplnom znení 

 

  

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 16/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

k bodu 9/  Určenie miery úväzku zástupcu primátora mesta na volené obdobie 2018 - 2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou : 

 

A) PREROKOVALO návrh primátora mesta  na určenie miery úväzku zástupcu primátora mesta 

B) SCHVAĽUJE  schvaľuje 50% úväzok pre zástupcu primátora mesta v Hanušovciach nad Topľou       
na volebné obdobie 2018 -2022, od 01. 01. 2019 
 

 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 
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UZNESENIE č. 17/2018 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 17.12.2018 

 

k bodu  10/  Doplnenie člena kultúrnej komisie 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou  

  

A) PREROKOVALO návrh na doplnenie člena Komisie pre kultúru 

 
B) VOLÍ v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 

                                                          Mgr. Helenu Lipčákovú 

 

za člena Komisie pre kultúru Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou. 

 
 

 Babica Čurlík Ferko  Hanzo Knašinská Knašinský Rusinková Tkáč Varga Velebír Voľanský 

Za x  x x  x x x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x       

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

                                                                                                                               primátor mesta 

 

 


