
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou

UZNESENIA

210 – 222/ 2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO:

Program:
1. Otvorenie a procedurálne otázky 

2. Interpelácie poslancov

3. Návrh  na  schválenie  investície  „Regenerácia  verejných  priestranstiev  v  meste  Hanušovce  nad  Topľou –  spevnené 
plochy“ predkladá: primátor mesta

4. Schválenie financovania investície „Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou – spevnené 
plochy“ predkladá: Mgr. Hrivniaková

5. Návrh na schválenie investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ v Hanušovciach nad Topľou“

predkladá: primátor mesta

6. Schválenie financovania investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ v Hanušovciach nad Topľou“

predkladá: Mgr. Hrivniaková

7. Schválenie opakovanej prolongácie zmluvy o úvere k projektu obnova ZŠ predkladá: Mgr. Hrivniaková

8. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ predkladá: primátor mesta

9. Návrh žiadosti na zaradenie centra voľného času Hanušovce nad Topľou do siete škôl a školských zariadení

predkladá: JUDr. Kaščák

10. Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží predkladá: JUDr. Kaščák

11. Žiadosti predkladá: JUDr. Kaščák

12. Rôzne

13. Záver

Prítomní:  Andrej  Fáber,   Anna  Gerátová,  Mgr.  Jozef  Kovaľ,  RNDr.  Jozef  Malý,  RNDr.  Hedviga  
Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, 

Ospravedlnení:   Ing. Juraj Luščák,Mgr. Ján Hanzo,  Martin Ferko, MVDr. Ján Čurlík, PhD., 
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UZNESENIE č. 210/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) SCHVAĽUJE

1. Doplnenie bodu programu: 
8. Oprava uznesenia č. 196/2012 zo 14. zasadnutia MsZ v Hanušovciach nad Topľou zo dňa  

30.04.2012
9. Návrh  na  schválenie  investície  spolufinancovania  projektu  v  rámci  Lokálnej  stratégie  

komplexného  prístupu  s  názvom  „Rekonštrukcia  a  modernizácia  budovy  –  zriadenie  
Komunitného centra“

2. Program rokovania
3. Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Jozef Malý, predseda

členovia: Mgr. Jozef Kovaľ, Andrej Fáber

B) BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: RNDr. Hedviga Rusinková, Jozef Varga
2. Skrutátora: Martin Tkáč
3. Zapisovateľ:  Bc. Ľubica Tomková

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Martin Tkáč, Jozef Varga, 

Proti: -

Zdržal sa: -

UZNESENIE č. 211/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 3/ Návrh na schválenie investície „Regenerácia verejných priestranstiev v meste 

Hanušovce nad Topľou – spevnené plochy“

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO návrh na schválenie investície „Regenerácia verejných priestranstiev v meste 
Hanušovce nad Topľou – spevnené plochy“

B) SCHVAĽUJE investíciu „Regenerácia verejných  priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou – 
spevnené plochy“

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, 

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: Martin Tkáč
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UZNESENIE č. 212/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 4/Schválenie financovania investície „Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste 

Hanušovce nad Topľou – spevnené plochy“

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A)  PREROKOVALO financovanie  investície  „Rekonštrukcie  verejných  priestranstiev  v  meste 
Hanušovce nad Topľou – spevnené plochy“

B) SCHVAĽUJE prijatie úveru vo výške 92.389,06 EUR 
-  poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.  s,  so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika,  IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej  v Obchodnom registri 
Okresného  súdu  v  Žiline,  Oddiel:  Sa,  Vložka  číslo:  148/L  (ďalej  len  „banka“)  za  podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

- Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 213/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 5/Návrh na schválenie investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ v 

Hanušovciach nad Topľou“

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO návrh na schválenie investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy 
MsÚ v Hanušovciach nad Topľou“

B) SCHVAĽUJE návrh investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ v Hanušovciach 
nad Topľou.

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -
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Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 214/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 6/ Schválenie financovania investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ 

v Hanušovciach nad Topľou“

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO financovanie investície „Rekonštrukcia strechy polyfunkčnej budovy MsÚ v 
Hanušovciach nad Topľou

B) SCHVAĽUJE prijatie úveru vo výške 80 000 EUR 
- poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a. s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika,  IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej  v Obchodnom registri 
Okresného  súdu  v  Žiline,  Oddiel:  Sa,  Vložka  číslo:  148/L  (ďalej  len  „banka“)  za  podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

-  rekonštrukcia  strechy  polyfunkčnej  budovy  Mestského  úradu  v Hanušovciach  nad 
Topľou

-  Mestské  zastupiteľstvo  zároveň schvaľuje  vystavenie  vlastnej  vista  blankozmenky na  rad 
banky za  účelom zabezpečenia  pohľadávky banky z prijatého  úveru,  vrátane  možnosti  vystavenia 
vlastnej  vista  blankozmenky  na  rad  banky  za  účelom  nahradenia  poskytnutého  zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na 
dlhodobý termínovaný úver.

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, 

Proti: -

Zdržal sa: Martin Tkáč

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 215/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 7/ Schválenie opakovanej prolongácie zmluvy o úvere k projektu obnova ZŠ

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO opakovanú prolongáciu zmluvy o úvere k projektu obnova ZŠ

B) SCHVAĽUJE opakovanú prolongáciu zmluvy o úvere č. 40/021/09
na financovanie investičných projektov v objeme 339.713,02 EUR, t.j.

- termín splatnosti úveru k 26.6.2012 v objeme 247.323,96 EUR,

- potreba doplnenia úveru k projektu
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  regenerácia verejných priestranstiev v objeme 92.389,06 EUR, 

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 216/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 8/ Oprava uznesenia č. 196/2012 zo 14. zasadnutia MsZ v Hanušovciach nad Topľou zo 

dňa 30.04.2012

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO návrh na opravu uznesenia č. 196/2012 zo 14. zasadnutia MsZ v Hanušovciah 
nad Topľou zo dňa 30.04.2012

B) SCHVAĽUJE 
     1.  výročnú správu o mesta  Hanušovce nad Topľou za rok 2011,  
     2. záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2011  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) zákona č. 583/2004 Z. z.   
o     rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v     platnom znení predstavuje:  

(t.j.  výsledok  dosiahnutý  z bežných  a kapitálových  príjmov  po  odpočítaní  bežných  a kapitálových 
výdavkov v rozpočtovom roku)

Bežný rozpočet:                                                        Kapitálový rozpočet:

Bežné príjmy                          2.332.570 €                Kapitálové príjmy                  976.659 €

Bežný výdavky                      2.228.268 €                kapitálové výdavky             1.155.439 €       

Prebytok                                  104.302 €                Schodok                               - 178.780 €
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prijatými úvermi.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia – schodok – predstavuje 74.478 €.

 

II.  Výsledok  zistený  ako  rozdiel  medzi  celkovými  príjmami  a     celkovými  výdavkami   
vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky predstavuje:

Príjmy celkom            3.698.591 €

Výdavky celkom                    3.679.232 €

Prebytok:                                   19.359 €
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III. Výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta po odpočítaní 
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z     minulých rokov    (v €)

 

- zostatky finančných prostriedkov na účtoch mesta                                           36.920,03 €
    bez mimorozpočtových fondov k 31. 12. 2011                                                 
-  nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31. 12. 2011                                                
    (ostávajú na čerpanie v roku 2012)                                                                        

- dopravné žiakov v školstve ZŠ                                                                     2.079,58 €

            - nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ                                                                           16,47 €

            - spolu:                                                                                                           2.096,05 €
-  výsledok – zostatok na rozdelenie                                                                      34.823,98 €

 

IV. Plán tvorby fondu rezerv a     rozvoja v     roku 2012  
- stav FRR k 31.12.2011                                                                              13.259,41 €

- tvorba FRR z finančného vysporiadania za rok 2011                                34.823,98 €

- použitie FRR v r 2012 na úhradu dane z príjmov za rok 2011                      -637,72 €

- použitie FRR v r. 2012 na úhradu faktúr týkajúcich sa roka 2011                      - 16.000,00 €

- použitie FRR v r. 2012 – na úhradu výdavkov týkajúcich sa správy

  bytových a nebytových priestorov v správe úseku MH                           - 10.955,11 €        

  stav FRR                                                                                                   20.490,56 €    
 

3.  schvaľuje  celoročné  hospodárenie  bez výhrad 
4.  schvaľuje účtovnú závierku mesta za rok 2011
5. schvaľuje zúčtovanie straty vo výške 38.406,28 €  na účet nevysporiadaného výsledku 

hospodárenia minulých rokov.  

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -
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UZNESENIE č. 217/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 9/ Návrh na schválenie investície spolufinancovania projektu v rámci Lokálnej stratégie 

komplexného prístupu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie 
Komunitného centra“

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A)  PREROKOVALO návrh  investície  spolufinancovania  projektu  v  rámci  Lokálnej  stratégie 
komplexného prístupu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie Komunitného 
centra“

B) SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie Komunitného centra“, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce;
 – zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;

 – financovanie projektu vo výške  5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 
8.268,32 EUR.

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý,  Jozef Varga, 

Proti: -

Zdržal sa: Martin Tkáč, RNDr. Hedviga Rusinková,

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 218/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 10/ Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO 
- informáciu o kontrole vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, Expozitúra Prešov v čase od 
07.02.2012 do 23.04.2012 - vykonaná kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy 
účelovo určené na bežné výdavky v meste Hanušovce nad Topľou, 
- opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

B) BERIE NA VEDOMIE
- informáciu o kontrole vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, Expozitúra Prešov v čase od 
07.02.2012 do 23.04.2012 - vykonaná kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy 
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účelovo určené na bežné výdavky v meste Hanušovce nad Topľou, 
- opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

C) UKLADÁ 
- JUDr. Jánovi Kaščákovi, prednostovi MsÚ
- Mgr. Márii Hrivniakovej, vedúcej oddelenia finančného a správy majetku

- dôsledne dodržiavať prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, a to konkrétne:

- dôsledne dodržiavať a zabezpečiť správne aplikovanie účtov podľa § 58 Opatrenia MF SR z 8. 
augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a 
vyššie územné celky, 

- dodržiavať ustanovenia § 43 ods. 4 Opatrenia MF SR - preddavky správne účtovať na účte 314 - 
Poskytnuté prevádzkové preddavky a podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., 

-  dôsledne  dodržiavať  finančnú  disciplínu  v  zmysle  §  19  ods.  8  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy, preddavky poskytovať len v ojedinelých prípadoch, ak 
boli vopred zmluvne písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od 
vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov.

Termín: stály

D) ŽIADA primátora mesta – Štefana Straku

– podať informáciu o prerokovaní správy z kontroly predsedovi NKÚ SR

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 219/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 11/ Návrh žiadosti na zaradenie centra voľného času Hanušovce nad Topľou do siete škôl 

a školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO návrh žiadosti na zaradenie centra voľného času Hanušovce nad Topľou do 
siete škôl a školských zariadení

B) SCHVAĽUJE  žiadosť na zaradenie centra voľného času Hanušovce nad Topľou do siete škôl a 
školských zariadení.
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Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 220/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 12/ Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO prerokovalo informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží, ktoré boli 
schválené uzneseniami MsZ v Hanušovciach n/T. 199/2012 a 200/2012 dňa 30.04.2012

B) BERIE NA VEDOMIE informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží.

C) KONŠTATUJE, že obchodná verejná súťaž schválená uznesením 199/2012 zo 14. zasadnutia MsZ 
v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 30.04.2012 na prenájom nebytových priestorov na prízemí Domu 
služieb pre neprihlásenie sa žiadneho záujemcu o prenájom bola neúspešná.

D)  UKLADÁ  prednostovi  MsÚ  zabezpečiť  do  5  dní  od  schválenia  tohto  uznesenia  vyhlásenie 
opakovanej  obchodnej  verejnej  súťaže na prenájom priestorov na prízemí Domu služieb v zmysle 
uznesenia 199/2012 zo 14. zasadnutia MsZ v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 30.04.2012

T: v texte

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 221/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 13a/ Žiadosti – Ján Havrila – žiadosť o odkúpenie parcely č. 2859/1.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO žiadosť Jána Havrilu, Budovateľská 430/8, Hanušovce nad Topľou o odkúpenie 
parcely č. 2859/1 o výmere 175 m2 za účelom vytvorenia parkovacích miest pre vozidlá a odťahovú 
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službu.

B) NESCHVAĽUJE odpredaj predmetnej nehnuteľnosti

C) ODPORÚČA riešiť to dlhodobým prenájmom pozemku.

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

UZNESENIE č. 222/2012
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 07.06.2012
k bodu 13b/ Žiadosti – Ján Horvát – žiadosť o prenájom časti parcely č. 473/2.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO žiadosť Jána Horváta, Slovenská 365/7, Hanušovce nad Topľou o prenájom 
časti parcely č. 473/2 o výmere 20 m2 za účelom zriadenia prevádzky predajného stánku potravín.

B)  SCHVAĽUJE  zámer  prenajať  časť  parcely  č.  473/2  o  rozmere  20  m2  za  účelom  zriadenia 
prevádzky predajného stánku potravín pre  Jána  Horváta,  Slovenká 365/7,  Hanušovce nad Topľou. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok bude využitý na zriadenie predajného stánku potravín, s 
čím súhlasia obyvatelia danej lokality.

C) UKLADÁ  prednostovi MsÚ vyvesiť zámer na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

T: do 15.06.2012

Za: Andrej Fáber,  Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Jozef Malý, RNDr. Hedviga Rusinková,  
Jozef Varga, Martin Tkáč

Proti: -

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: -

Štefan Straka
primátor mesta
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