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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 
 

 

Z á p i s n i c a 

z 8. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 30. 10. 2019 

 

 

Program: 

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

2) Projekt : ľadová plocha - súhlas mestského zastupiteľstva so zámerom  

jej prekrytia                                                                                     predkladá: PhDr. Štefan Straka a Mgr. Viktória Glodová 

3) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov   

                                                                                                          predkladá: PhDr. Štefan Straka a Mgr. Viktória Glodová 

4) Kontrola plnenia uznesení                                                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

5) Správa z kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou: zníženie energetickej 

náročnosti budovy ZUŠ Hanušovce nad Topľou                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

6) Udelenie súhlasu mestského zastupiteľstva  s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre hlavného kontrolóra  

                                                                                                                                               predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

7) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ZUŠ za školský rok 2018/2019   

                                                                                                                                               predkladá: Mgr. Ľubica Vargová                                                                                                                

8) Schválenie výsledku verejnej obchodnej súťaže: prenájom priestorov v suteréne Obvodného zdravotného strediska 

v Hanušovciach nad Topľou                                                                                             predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

9) Doručené žiadosti občanov                                                                                         predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

a) Tomáš Hricko      

b) Peter Horvát 

c) Dušan Molitoris  

d) Ing. Peter Bernacký  

e) Eva Bučková 

f) bytovka Jarmočná  

g) Bc. Ján Drotár  

h) Alžbeta Čakyová 

i) Ján Fiľo  

10)  Rozpočtové opatrenie č. 2 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019   

                                                                                                                                              predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková  

11) Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022    

                                                                                                                                             predkladá: Mgr. Mária  Hrivniaková 

12)  VzN o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľu – návrh na zmenu    

                                                                                                                                             predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková  

13) Schválenie nájomnej zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom na dlhodobý prenájom parciel v grófskom parku                                                                                                         

                                                                                                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš a PhDr. Štefan Straka 

14) Schválenie zmluvy o výkone správy majetku mesta medzi mestom Hanušovce nad Topľou a Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou                                                                                             predkladá: Ing. Ján Eštvaník                                                                                                                                

15) Plán obnovy verejných vodovodov od 1.1.2015 do 31.12.2024                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

16) Rôzne                                                                             

17) Interpelácie poslancov 

18) Otázky verejnosti a diskusia 

19) Záver              
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Prítomní: Ing. Ladislav Babica, MVDr. Ján Čurlík, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo, JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský, 

RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Juraj Velebír DiS.art     

 

Ospravedlnený: Bc. Ján Voľanský                                                                                                              
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k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

     Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta PhDr. Štefan Straka. V úvode 
všetkých prítomných privítal a konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na 
začiatku rokovania  bolo prítomných 7 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený 
v hlasovaní 7/7 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Ladislav Babica 

              Členovia: Mgr. Ján  Hanzo, Martin Tkáč  

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Jozef Knašinský, JUDr. Eva Knašinská  

2. Skrutátora: RNDr. Hedviga Rusinková  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní 
schválení 7/7 za. 

 

k bodu 2/ Projekt : ľadová plocha - súhlas mestského zastupiteľstva so zámerom jej prekrytia 

 

     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných s projektom vybudovania ľadovej plochy, na 
ktorom sa pracuje už niekoľko mesiacov. V októbri 2019 mesto dostalo informáciu, že žiadosť bola 
úspešná a SZĽH poskytne mestu ľadovú plochu s príslušenstvom a rolbou za 300.000,- Eur. Prvých 
10 rokov by mesto malo mať ľadovú plochu na základe zmluvy v prenájme a potom by prešla pod 
majetok mesta. SZĽH podelil uchádzačov o vybudovanie ľadovej plochy do troch skupín, kde naše 
mesto sa dostalo do skupiny A, teda splnilo všetky podmienky. V skupine B sú obce, ktoré 
nespĺňajú niektorú z podmienok a dostanú ešte šancu od SZĽH dostať sa do skupiny A. Skupinu C 
tvoria neúspešní žiadatelia, ktorí sú vyradení zo schvaľovacieho procesu. Naše mesto je v kategórii 
A, ale ak niekto zo skupiny B splní podmienku prekryť ľadovú plochu, môže sa dostať do skupiny A. 
V prípade, že niektorá obec zaradená do skupiny A nevydá súhlas s prekrytím ľadovej plochy, môže 
stratiť svoju A-čkovú pozíciu a v konečnom dôsledku v nej nebude ľadová plocha vyhotovená. My 
teraz máme k dispozícii 110.000,- Eur, 80.000,- Eur zo zasadnutia vlády a 30.000,- Eur z Akčného 
plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Zastrešenie stojí cca 200.000,- Eur. Zvyšnú sumu chce 
mesto získať cez PSK, cez Výzvu pre región. PSK očakáva od žiadateľa min. 50% spolufinancovanie, 
ktoré mesto má už zabezpečené. SZĽH žiada vyjadrenie MsZ s prekrytím ľadovej plochy a to do 
dvoch rokov od inštalácie ľadovej plochy. Hala by mala byť multifunkčná, to znamená, že môže sa 
využívať aj v lete na futbal, florbal, hokejbal. Partnermi v tomto projekte by mal byť Športový klub 
Pelikán, ZŠ Hanušovce nad Topľou a firma Zvar. 
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P. poslanec Ing. Babica – koľko nás bude stáť prevádzka? 

Primátor – nájomné 5.000,- Eur ročne + elektrina a voda. Nejaký príjem tu bude zo vstupného. 

Mgr. Glodová – je možné tam umiestniť reklamné banery, napr. prezentácia podnikateľov -  za 
poplatok. 

P. poslanec Ing. Babica – správca ľadovej plochy? 

Primátor – správcu budeme riešiť a taktiež šatne a WC. Zatiaľ sa budeme musieť dohodnúť 
s riaditeľkou ZŠ o poskytnutí týchto priestorov. 

Športový klub Pelikán, p. Pankuch – vízia ľadovej plochy prišla sčasti aj z mojej strany. Videl som 
tu záujem a potrebu, aby Hanušovce nad Topľou ožili aj športovo, hlavne deti a mládež. Bol nám 
ponúknutý aj väčší štadión, ale my sme malé mestečko a tento menší variant by nám mal stačiť. 
V klube mám asi 70 detí, ktoré chcú športovať. Netreba robiť žiadne nábory, tuná deti majú 
záujem o šport. Vo veľkých mestách bojujú o deti. Tu chodia sami. Viem, že to zastrešenie je 
drahé, ale športu sa tu nevenovalo posledných 20 rokov. Na Slovensku šport padá, lebo zomiera 
v malých mestách a dedinách. Ak bude zastrešená táto ľadová plocha, dá sa využiť ako ďalšia 
telocvičňa pre rozvoj rôznych aktivít. 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec  Velebír a  Ferko. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO zámer prekrytia ľadovej plochy 
v areáli ZŠ Hanušovce nad Topľou a to do 2 rokov od inštalácie ľadovej plochy, ktorú zabezpečí Slovenský 

zväz ľadového hokeja (SZĽH), SCHVAĽUJE zámer prekrytia ľadovej plochy v areáli ZŠ Hanušovce nad Topľou 

a to do 2 rokov   od inštalácie ľadovej plochy, ktorú zabezpečí SZĽH, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA 
o zabezpečenie mimorozpočtových prostriedkov na financovanie prekrytia ľadovej plochy.  
 

T: do 1 roka od inštalácie ľadovej plochy  

Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 

 

k bodu 3/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov 

 
     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných s pripravovanými a realizovanými projektami:  
Rekonštrukcia Domu smútku – otvorenie a posvätenie priestorov bude 10. 11. 2019 o 15:00 hod. 
Novinkou budú otvorené toalety v priestoroch Domu smútku.  
Kultúrny dom – v priebehu najbližších dní by mala byť stavba ukončená. Bude zabezpečený aj 
bezbariérový prístup do budovy. Rekonštrukcia ukázala na niekoľko havarijných stavov, napr. 
vsakovanie splaškových vôd do suterénu budovy, ktoré je už opravené a splaškové vody odvedené. 
V budúcnosti bude treba napojiť kultúrny dom na mestskú kanalizáciu. V priebehu ďalších 
mesiacov plánujeme obnoviť interiér kultúrneho domu, schodisko a vestibul.  
Výstavba parkoviska pri MŠ – pribudli nové parkovacie miesta v centre mesta 
Oprava chodníka na Štúrovej – chodník opravený v jeseni 
Oprava miestnej komunikácie časť Kamenec – asfaltovanie vykonané v jeseni 
ObZS – máme vysúťaženú firmu z Bardejova. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na 
december 2019 až január 2020. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania. Celá 
budova ObZS je postavená z dvoch budov. My ideme opravovať len jednu časť. Tá druhá časť by 
mohla slúžiť ako domov dôchodcov.  
Grófsky park – chceme tam obnoviť chodníky, urobiť letné  kino, obnoviť priestory pred kaštieľom, 
detské ihrisko. Aktuálne sa na tom pracuje.  
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Ihrisko pri MŠ – dotáciu už máme takmer doma. Zmluva je podpísaná. Je tam potrebné isté 
dofinancovanie, ktoré musí byť schválené MsZ. Proces verejného obstarávania máme 
uskutočnený. Plánujeme to riešiť z rozpočtu v r. 2020.  
Multifunkčné ihrisko – máme schválenú dotáciu 10.000,- Eur na koberec. Do marca 2020 musíme 
zrealizovať výmenu. 
ZUŠ – druhá etapa prác na ZUŠ bolo zateplenie a výmena kotla. Do dvoch týždňov by táto stavba 
mala byť zrealizovaná. 
Rekonštrukcia tried ZŠ – prebieha stavebná časť prác. Mali by tam byť tri učebne. Dve počítačové 
a jedna dielňa. 
Potoky – tento projekt je rozpracovaný. Cieľom je pripraviť projekt tak, aby pri podaní žiadosti sme 
boli úspešní.  
Ulica Jarmočná – tu sa má uskutočniť prvý krok – prepych potrubia pod hlavnou cestou I/18. Druhý 
krok by malo byť budovanie ďalších potrubí na Jarmočnej ulici.  
Telocvičňa ZŠ – rekonštrukcia sa začala v pondelok. Mala by sa vymeniť palubovka, urobiť 
vzduchotechnika, vymaľovať. Výmena obkladu nie je v cene rekonštrukcie. Na toto budeme musieť 
hľadať nové financie. 
Deň samosprávy – konal sa 12. 09. 2019 v Hencovciach. Mali sme tam reprezentantov aj z nášho 
mesta. 
Výsadba kvetín v MŠ – deti v MŠ sa učili pracovať s pôdou – vysádzali kvetiny. 
Spojená škola – Ministerstvo školstva rozhodlo o zrušení Spojenej školy v Hanušovciach nad 
Topľou. Aktuálne sa realizuje prevod majetku na Spojenú školu Vranov nad Topľou. Stretli sme sa 
s  riaditeľkou Spojenej školy vo Vranove nad Topľou, ktorá povedala, že má záujem poskytnúť tieto 
priestory do užívania pre Mesto Hanušovce nad Topľou, teda pre ZŠ, aby tam mohli byť zriadené 
elokované triedy. Je to potrebné, pretože deti, ktoré sú v stupni postihnutia B a C asi ťažko budú 
zvládať nároky bežnej ZŠ. Nejaké deti budú umiestnené aj v ZŠ.  
Kamerový systém – máme schválený príspevok 7.000,- Eur na modernizáciu kamerového systému. 
Chceme presťahovať základňu z autobusovej čakárne na mestský úrad a obnoviť zastaralé kamery. 
Spolufinancovanie bude cca 2.500,- Eur. Koncom roka bude druhé kolo výzvy. Skúsime opäť podať 
žiadosť, aby sme mali financie aj na rozšírenie kamerového systému.  
Zberný dvor – schválený príspevok vo výške cca 240.000,- Eur. 
Obnova kostolov – kňazi si pripravujú žiadosti a my im poskytujeme poradenskú pomoc cez p. 
Palka, ktorý je špecializovaný práve na obnovu kostolov. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE Informáciu o aktuálnom 
stave realizovaných a pripravovaných investičných projektov 
Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 

 

k bodu 4/  Kontrola plnenia uznesení 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Tá uviedla, že nesplnené sú 2 uznesenia, 
ostatné sú splnené, alebo v plnení.  

P. prednosta PhDr. Karabinoš – uzn. č. 73/2019 - MsZ sa dáva dokopy cca týždeň dopredu,  

uzn. č. 89/2019 – kontrolórke sme doložili právnu analýzu, bola zverejnená na stránke mesta 
v materiáloch, každý mal možnosť si ju prečítať. 

P. poslanec Tkáč – už aj kamerový systém budete musieť inštalovať do zeme a bude to finančne 
náročná prekládka.  
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P. poslanec Ing. Babica – k uzn. č. 73/2019 – nechceme program rokovania, chceme hlavné body, 
napr. na december by som chcel, aby ste dali riešenie Špeciálnej školy. 

P. poslanec Tkáč – podľa zákona návrh programu MsZ musí byť zverejnený 3 dni pred MsZ, bol 
zverejnený dva dni. Máme samostatný priečinok na pozvánky, kde pozvánka nie je zverejnená 
dodnes. Taktiež dodnes nie sú zverejnené faktúry za september.  

K uzn. č. 89/2019 – ak primátor uznesenie nepodpísal, malo byť zverejnené na webe tak, že ho 
vetuje. Mal zvolať poslancov do určitého termínu a dať hlasovať o tomto uzn. ešte raz a 3/5 
väčšinou poslancov sme mohli jeho veto prelomiť, alebo neprelomiť. 

P. prednosta PhDr. Karabinoš – navrhujem na decembrovom MsZ zrušiť uznesenie. 

P. poslanec Ferko – navrhujem MsZ raz za mesiac. Aj dnes je tu 19 bodov, čo je na jedno MsZ dosť 
veľa. Na niektoré veci potrebujeme reagovať promptne.  

P. poslanec Ing. Babica – uzn. č. 168/2016 dokončenie cesty v osade – v správe napísané, že info 
podá PhDr. Dunda – nie je prítomný -  dôležité je, aby sme mali cestu na vlastných pozemkoch. 
Nechceme tam riešiť cestu na vlastných pozemkoch?  

P. prednosta PhDr. Karabinoš – chceme to riešiť komplexne, na budúci rok dáme do návrhu   
rozpočtu pasportizáciu ciest – chceme riešiť nielen túto lokalitu, ale celé mesto. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu z kontroly plnenia 

uznesení, BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly plnenia uznesení. 
Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 

 

k bodu 5/ Správa z kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou: zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ Hanušovce nad Topľou   

 

     Referovala Ing. Sabová, kontrolórka mesta. Tá uviedla, že na základe podnetu, ktorý vyšiel 
v rámci diskusie k bodu rokovania na poslednom MsZ pri predkladaní investičných projektov, 
vykonala kontrolu postupu na verejné obstarávanie Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ. 
Záver je taký, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky postupoval 
v súlade s ustanoveniami zákona. Nedostatky boli zistené pri kontrole v súlade s našou smernicou 
úradu, kde prieskum trhu nebol podpísaný prednostom úradu, zákazka nebola v pláne verejného 
obstarávania, ktorý bol schválený v roku 2018 pre tento rok a zmluva o dielo a tiež dodatok nebol 
podpísaný finančnou kontrolou.  

P. poslanec Tkáč – na budúce sa skúste vyhnúť tomu, aby sa v rámci verejného obstarávania 
oslovili dve firmy z jednej budovy a tretia z vedľajšej obce.  

Primátor – Diskutovali sme o tom, riešili, či to je, alebo nie je predražené – ja nie som stavebník. P. 
Velebír uviedol, že oni použili stavebný softvér. Pre tú firmu je to dobrá cena, do ceny sa tam 
premietajú okrem materiálu a miezd robotníkov aj náklady na lešenie, na prevádzku auta, na 
prevádzku administratívnej budovy. A ako spätnú väzbu očakávame kvalitne vykonanú prácu.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu z kontroly z kontroly 
postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou: zníženie energetickej náročnosti 

budovy ZUŠ Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly z kontroly postupu verejného 
obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou: zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ 
Hanušovce nad Topľou. 
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Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 

 

k bodu 6/ Udelenie súhlasu mestského zastupiteľstva s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 
pre hlavného kontrolóra 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Tá uviedla, že v  súlade s § 18 zákona 
369/1990 ods. 1, hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo 
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Dostala ponuku pracovať 
ako tútor v jednej firme pre pozíciu obchodný zástupca na štvrtinový úväzok. Je to práca na 18 
mesiacov.  

P. poslanec Mgr. Hanzo – kontrolórka je na polovičný úväzok, tak si myslím, že to nie je 
problém schváliť. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť hlavnej kontrolórky o 

súhlas k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti, UDEĽUJE SÚHLAS s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 
pre Ing. Alžbetu Sabovú, hlavnú kontrolórku mesta Hanušovce nad Topľou. 
 Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 
 

k bodu 7/ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ZUŠ 
za školský rok 2018/2019 

 

     Primátor udelil slovo PaedDr. Vargovej zo Spoločného školského úradu. Tá informovala 
prítomných o prerokovaní správ v pedagogických radách škôl, v  radách škôl, o vydaní 
stanoviska Spoločného školského úradu a prerokovaní správ v komisii pre školstvo. Tieto 
správy všetci, ktorí ich prerokovávali odporúčajú schváliť. Záverečné stanovisko Spoločného 
školského úradu je taktiež správy schváliť.  

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – správy sme prerokovali v školskej komisii. Od p. riaditeľky zo  
ZUŠ som chcela informáciu, či nemá žiadny poradný orgán, keďže v správe vystupuje len rada 
školy. Podľa mňa to nie je správne, pretože pri riešení vzniknutých problémov nebude vždy 
zvolávať zasadnutie rady školy. Okrem tohto, sú správy v poriadku, komisia ich odporúča 
schváliť. 

 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Hanušovce nad 
Topľou za školský rok 2018/2019  
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Hanušovce nad 
Topľou za školský rok 2018/2019  
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2018/2019  

BERIE NA VEDOMIE  
1. Stanovisko Školského úradu Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich 
výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2018/2019  
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2. Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k Správam o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2018/2019  

SCHVAĽUJE  
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Hanušovce nad 
Topľou za školský rok 2018/2019  
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Hanušovce nad 
Topľou za školský rok 2018/2019  
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2018/2019. 

Hlasovanie poslancov 9/9 za. 

 
 

k bodu 8/ Schválenie výsledku verejnej obchodnej súťaže: prenájom priestorov v suteréne 
Obvodného zdravotného strediska v Hanušovciach nad Topľou 

 
 

     Primátor odovzdal slovo prednostovi mestského úradu. Ten uviedol, že v zmysle uznesenia číslo 
43/2019 vypísalo mesto Hanušovce nad Topľou verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov 
v suteréne ObZS na Budovateľskej ulici v celkovej výmere 228 m2. Výzva bola zverejnená na 
webovej stránke mesta a vo Vranovských novinách. Prišla jedna ponuka od firmy A-BRODERS o. z. 
Hanušovce nad Topľou. Návrh zmluvy tvorí prílohu materiálov. Výsledky súťaže boli prerokované aj 
na finančnej komisii.  

P. poslanec Ing. Babica – komisia prerokovala výsledky verejnej obchodnej súťaže a  návrh 
predloženej zmluvy. Doporučujeme ju schváliť, ale žiadame ešte doplniť článok III. zmluvy bod 
2.1 takto: „ak sa VZN zmení minimálna výška nájomného, ktorá bude vyššia, ako uvedená 
suma, nájomca ju musí akceptovať“  

a v bode 2.2 b: „nájomca sa zaväzuje, že do prenajatých priestorov investuje po odsúhlasení 
rozsahu prác s prenajímateľom z vlastných prostriedkov minimálne 30.000,- eur, ktoré sa budú 
z plateného nájmu odpočítavať po dobu trvania tejto zmluvy“. 

P. poslankyňa JUDr. Knašinská – do zmluvy treba ešte doplniť číslo účtu, štatutárny orgán, 
nájomné platobné podmienky – špecifikovať do akého dňa uhradiť nájomné a viac špecifikovať 
predmet nájmu. 

P. poslanec Ing. Babica – ak odídete skôr ako o 10 rokov mesto vám neuhradí vaše 
investované financie, nebudete mať nárok na žiadne finančné vysporiadanie. 

P. Zaťko – nám sa investícia za päť rokov nevráti a ešte k tomu platiť časť nájomného... 

P. poslanec Tkáč – ale návrh zmluvy je od vás. 

P. Zaťko - budeme požadovať nižšie nájomné v dodatku k zmluve. 

Stiahnuté z rokovania! 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec  MVDr. Čurlík.  

 
 

k bodu 9a/   Doručené žiadosti občanov – Tomáš Hricko, Budovateľská 430/8, Hanušovce nad 
Topľou – žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval prítomných o žiadosti p. Hricka Tomáša, ktorý chce 
odkúpiť pozemok vo vlastníctve mesta na ul. Širiava o výmere 581 m2. Plánuje odkúpiť susedné 



 

 

9 

pozemky a tento mestský chce používať ako dvor. Žiadosť bola prerokovaná aj na stavebnej 
komisii.  

P. poslanec Ferko – komisia odporúča súhlasiť s odpredajom predmetného pozemku vtedy, keď 
žiadateľ bude vlastníkom pozemkov – stavebných parciel, ktoré chce odkúpiť.  

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia prerokovala túto žiadosť a odporúča MsZ schváliť 
odkúpenie pozemku vtedy, ak žiadateľ bude vlastníkom pozemkov 2185/42 a 2185/43, ktoré chce 
odkúpiť. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o odkúpenie pozemku 
vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou  na ul. Širiava, pozemok KNC parcely č. 2185/41 o výmere 581 
m2 . Plánuje odkúpiť pozemky – p. č. 2185/42 a 2185/43 na výstavbu RD, pozemok odkúpený od mesta 

chce používať ako dvor, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný 

poriadok, - komisie finančnej, pre správu majetku a podnikateľskú činnosť, NESÚHLASÍ s odpredajom 
predmetného pozemku.  

Hlasovanie poslancov 10/10 za. 
 
 

k bodu 9b/   Doručené žiadosti občanov – Peter Horvát, Kukorelliho 396/12, Hanušovce nad 
Topľou – žiadosť k stavebnej činnosti o uloženie inžinierskych sietí 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Oboznámil prítomných so žiadosťou p. Horváta, ktorý sa o tento 
pozemok súdil s mestom a súd aj vyhral. Na tomto pozemku chce teraz stavať rodinný dom, ku 
ktorému potrebuje doviezť inžinierske siete. Tie chce priviesť cez pozemok KN-C parcela č. 552/1, 
na ktorom je 1/3 vlastníkom on, mesto a p. Hermanovská. Na tomto pozemku majú byť osadené 
prípojky a odberné miesta. Predmetný pozemok sa nachádza na ul. Komenského. Uvedená žiadosť 
bola prerokovaná na stavebnej komisii.  

P. poslanec Ferko – stavebná komisia odporúča vydať súhlas mesta k stavebnej činnosti a uloženiu 
inžinierskych sietí na pozemku KN-C parcely č. 552/1, v ktorej majú byť osadené prípojky 
a odberné miesta. Žiadateľ je 1/3 vlastník predmetného pozemku.  

P. poslanec Tkáč – podľa územného plánu tam musí byť postavený polyfunkčný objekt, nie rodinný 
dom. 

P. poslanec Mgr. Hanzo – p. Hermanovskú nemôžeme obísť, ak chceme predísť konfliktom. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť o vyjadrenie k 
stavebnej činnosti a uloženiu inžinierskych sietí pre výstavbu rodinného domu s prevádzkou na parcelách 
KN-C parcely č. 551, 552/2 a 554 v k. ú. mesta Hanušovce n. T. predmetné pozemky sa nachádzajú na ul. 
Komenského s prístupom cez pozemok KN-C parcely č. 552/1 v ktorej majú byť osadené prípojky a odberné 

miesta (žiadateľ je 1/3 vlastník predmetného pozemku), BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie pre 

výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, SCHVAĽUJE 
1. vydať súhlas Mesta k stavebnej činnosti a uloženiu inžinierskych sietí v pozemku KN-C 
parcely č. 552/1, v ktorej majú byť osadené prípojky a odberné miesta (žiadateľ je 1/3 vlastník 
predmetného pozemku). 
2. zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C parcely č. 552/1 podľa LV č. 173 v k. ú. mesta 
Hanušovce nad Topľou na priznanie práva prechodu peši a motorovými vozidlami a zriadenie 
inžinierskych sietí cez nehnuteľnosť v prospech žiadateľa Petra Horváta, bytom Kukorelliho 

č. 396/12, Hanušovce nad Topľou, vlastníka pozemku KN-C parcely č. 551, zapísaného na LV 
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č. 1945, pozemku KN-C parcely č. 552/2, zapísaného na LV č. 311, pozemku KN-C parcely č. 
554, zapísaného na LV č. 2189 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 

Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 zdržal sa.                                                                                                    

 

 

k bodu 9c/   Doručené žiadosti občanov – Dušan Molitoris, Kláštorná 129/15, Hanušovce nad 
Topľou – žiadosť o odkúpenie parcely 

Eva Bučková, Štúrova 342/3, Hanušovce nad Topľou - žiadosť o vyriešenie susedského sporu 
 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval prítomných o žiadosti p. Molitorisa o odkúpenie parcely 
č. 684, ktorá sa nachádza v jeho susedstve a o ktorú sa stará a kosí.  

P. poslanec Ferko – komisia odporúča neodpredať predmetný pozemok, nakoľko cez tento 
pozemok prechádzajú inžinierske siete. Pán Molitoris ten pozemok ohradil kameňmi a susedia 
teraz nemajú prístup na svoj pozemok. Jedná sa konkrétne o pani Bučkovú.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiada o odkúpenie parcely č. 
684, ktorá sa nachádza v susedstve p. Dušana Molitorisa, o ktorú sa stará, kosí 

-žiadosť o vyriešenie susedského sporu medzi p. Evou Bučkovou a p. Dušanom Molitorisom, BERIE NA 
VEDOMIE stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok 

-stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku a podnikateľskú činnosť, NESCHVAĽUJE odpredať 

predmetný pozemok, ODPORÚČA  vyriešiť predmetný spor susedov cez príslušné oddelenie MsÚ. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za. 
 
  

k bodu 9d/   Doručené žiadosti občanov – Ing. Peter Bernacký, Bukovské 75/20, Hanušovce 
nad Topľou – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Oboznámil prítomných so žiadosťou p. Bernackého, ktorý žiada 
o odkúpenie pozemku na ul. Tehelná, ktorý je vo vlastníctve mesta. Predmetná žiadosť bola 
prerokovaná na stavebnej komisii.  

P. poslanec Ferko – komisia neodporúča odpredať predmetný pozemok, nakoľko cez tento 
pozemok prechádza vysokotlaký plyn a pozemok je zahrnutý do pripravovanej projektovej 
dokumentácie mestom na výstavbu IBV. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť o odkúpenie pozemku 
na ul. Tehelná KN-C parcela č. 2150/4 alebo KN-C parcela č. 2150/5, ktoré sú vo vlastníctve mesta 

Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a 

verejný poriadok, NESCHVAĽUJE odpredať predmetné pozemky. 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                                                    
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k bodu 9f/   Doručené žiadosti občanov – bytovka Jarmočná 378/13, Hanušovce nad Topľou – 
žiadosť o prístupovú cestu 

 

     PhDr. Karabinoš oboznámil prítomných so žiadosťou Bytového domu na Jarmočnej ulici, ktorý 
žiadajú o prístupovú cestu k bytovke, na ktorej sú výmole a diery. Predmetná žiadosť bola 
prerokovaná na stavebnej komisii.  

P. poslanec Ferko – komisia odporúča opravu prístupovej cesty 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiada o prístupovú cestu k 

bytovke, na ktorej sú výmole a diery a cesta je značne poškodená, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie 

pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, ODPORÚČA zaradiť opravu prístupovej cesty k 
bytovému domu súp. č. 378 do plánu investičných akcií na rok 2020. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za. 
 
 

k bodu 9g/   Doručené žiadosti občanov – Bc. Ján Drotár, Bukovské 76/22, Hanušovce nad 
Topľou – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku 

 
 

Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval prítomných o žiadosti p. Drotára, ktorý chce odkúpiť 
pozemok 

pri objekte, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa o výmere 55 m2. Pozemok, ktorý chce odkúpiť tvorí 
súčasť výjazdu z jeho objektu. Žiadosť bola na rokovaní stavebnej komisie.  
 
P. poslanec Ferko – komisia neodporúča predať predmetný pozemok a členiť pozemok na menšie 
celky 
 

 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť o odkúpenie pozemku 
KN-C parcely č. 443/4 o výmere 55 m2 vo vlastníctve mesta, ktorá sa nachádza pri objekte, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa. Pozemok, ktorý chce odkúpiť, tvorí súčasť výjazdu z jeho objektu, BERIE NA VEDOMIE  
stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, NESCHVAĽUJE predať predmetný 
pozemok. 

Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 zdržal sa. 
 
 

k bodu 9h/   Doručené žiadosti občanov – Alžbeta Čákyová, Záhradná 175/26, Hanušovce nad 
Topľou – list vedeniu mesta a poslancom 

 
      Prednosta uviedol, že dňa 17. 09. 2019 bol od p. Čákyovej mestu doručený list, ktorý bol 
adresovaný vedeniu mesta a poslancom. V ňom p. Čákyová poukazuje na cestu č. 18 umyvárňu áut 
a porast, do ktorého sa naváža rôzny stavebný odpad.  
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P. poslanec Ferko – komisia odporúča p. Čákyovej riešiť predmetnú vec s vlastníkom susedného 
pozemku (pozemok nie je vo vlastníctve mesta), resp. ohlásením podnetu na polícii. 

Stiahnuté z rokovania! 

 

k bodu 9i/   Doručené žiadosti občanov – Ján Fiľo, Pod Šibenou 691/24, Hanušovce nad Topľou – 
návrh na mimosúdne vyrovnanie 

 

Prednosta referoval návrh na mimosúdne vyrovnanie p. Fiľa. Menovaný je vlastníkom pozemku 
na ktorom nemôže stavať, lebo tam nie je prístupová cesta. Žiada mesto o odškodné 5.000,- Eur. 

Stiahnuté z rokovania! 

 

k bodu 10/  Rozpočtové opatrenie č. 2 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 

 
 

     Referovala Mgr. Hrivniaková. Uviedla, že predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 
2019 rozpočtovým opatrením č. 2 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby 
tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 2 predstavuje zmenu 
v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.  
P. poslanec Ing. Babica – nemýľte sa tým, že máme vyrovnaný rozpočet, alebo prebytkový 
rozpočet, lebo posudzuje sa vždy plnenie bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie sú 
zdrojom financovania. Sú to zdroje na krytie. V bežnom a kapitálovom rozpočte sme po tejto 
úprave sme na -125.820,- Eur. V našom prípade to vykrývame z fondu rezerv. Ideme do rizika na 
budúci rok. Vyčerpali sme vlastné zdroje, na budúci rok budeme musieť riešiť cudzie zdroje pri 
takomto tempe, nakoľko máme veľa investičných akcií.  
- bude potrebné riešiť úpravu dane z nehnuteľnosti, správne poplatky, vývoz komunálneho 
odpadu, nelegálne stavby, užívanie parkoviska SAD 
Prednosta PhDr. Karabinoš – uvedomujeme si, že rezervný fond nie je studňa bez dna a preto to chceme 
riešiť napr. predajom prebytočného majetku 

P. poslanec Ing. Babica – možno by bolo lepšie nepredávať majetok, ale ručiť ním 
P. poslanec Tkáč – míňa sa skôr, ako schválime my v MsZ, napr. Grófsky park. Som proti krytiu 
výdavkov, ktoré už boli zaplatené z fondu rezerv.  
Primátor – pri rekonštrukciách sa väčšinou ukážu nepredvídané položky, ako napr. výmena 
gamatiek, dverí a iné. Je potrebné na to promptne reagovať. Asi 90% položiek je takých, pri 
ktorých sa čaká na vaše vyjadrenie. Viete si predstaviť, žeby som mal ako primátor nejakú časť 
rozpočtu možno 10.000,- Eur - 15.000,- Eur ročne s ktorými by som mohol disponovať? 
P. poslanec Mgr. Hanzo – všetko čo idete zaplatiť, musíte mať na to finančné krytie. Finančné 
krytie neznamená, že mám peniaze na účte, znamená to, že sú to rozpočtované peniaze. Primátor 
musí vedieť MsZ presvedčiť, že tento výdavok je oprávnený a treba ho uhradiť. Najhoršie je, ak už 
sú to uhradené peniaze. 
P. poslanec Tkáč – napr. obnova kancelárií bola dosť vysoko nad schváleným rozpočtom. Na 
budúci rok bude výpadok podielových daní a my budeme mať problém. Sú pekné všetky projekty, 
ale my do všetkých ísť nemôžeme.  
P. poslanec Ing. Babica  - ak predložíte do MsZ financovanie projektu, hneď na tom istom MsZ 
treba nájsť zdroje, ak ich samozrejme máme. Aj na každom MsZ môže byť úprava rozpočtu.  
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 2 – 
zmenu rozpočtu mesta na rok 2019, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie k 
rozpočtovému opatreniu č. 2 - zmene rozpočtu mesta na rok 2019,  
SCHVAĽUJE 
- rozpočtové opatrenie č. 2 - zmenu rozpočtu mesta 
- v príjmovej časti zvýšenie o 215.709,91 € na 5.453.799,40 €, 
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 74.369,91 € na 5.312.459,40 €, 
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 141.340,00 €. 
- použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja v celkovom objeme 123.126,90 € na kapitálové 
výdavky: 
- varný kotol ŠJ MŠ 3.500,00 € 
- zníženie energetickej náročnosti KD 74.478,50 € 
 /vráti sa do FRR v r. 2020 – predpoklad -61.537,69 €/ 
- rekonštrukcia domu smútku 20.800,00 € 
- cesta k osade 1.928,40 € 
- cesta k MŠ 15.500,00 € 
- plot MŠ 8.378,00 € 
- projekt MŠ- nepoužije sa - 10.492,00 € 
- projekt ZŠ – nepoužije sa - 9.883,00 € 
- rekonštrukcia strechy ZUŠ – nepoužije sa - 1.848,00 € 
- zateplenie ZUŠ /vlastný vklad a PD/ 6.515,00 € 
- multifunkčné ihrisko 550,00 € 
- cyklotrasa /PD 1.200,00 € 
- grófsky park 6.000,00 € 
- parkovisko pi ObZS 6.000,00 € 
- kompostéry 500,00 € 
ŽIADA  PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v účtovníctve mesta v zmysle 
 predloženého návrhu 
Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 zdržal sa.                                                                                                                          
 

 

k bodu 11/ Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 s 
výhľadom na roky 2021 a 2022   

 
 
     Predložila Mgr. Hrivniaková. Podotkla, že máme pripravené východiská k návrhu rozpočtu 
mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Do definitívneho 
návrhu rozpočtu budú zapracované aktivity, na ktoré budú v termíne spracovania návrhu rozpočtu 
uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom budú vykryté zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu. 
Ďalšie aktivity sa zapracujú do rozpočtu mesta po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení 
v bežnom roku. V materiáloch červenou farbou sú priority, ktoré sú už zazmluvnené, už sa na nich 
začalo pracovať v roku 2019.  
P. poslanec Ferko – zaradil by som tam malú komasáciu, aby sme vytvorili celky na IBV 
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia odporúča MsZ schváliť východiská k návrhu rozpočtu 
Mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2020 – 2021 - 2022 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO východiská k návrhu rozpočtu 
Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 – 2021 – 2022, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko finančnej komisie 
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k východiská k návrhu rozpočtu Mesta Hanušovce    nad Topľou na rok 2020 – 2021 – 2022, KONŠTATUJE, 
ŽE 
- východiská obsahujú stručný popis aktivít plánovaných pre obdobie roka 2020 – 2021 - 2022, 

- do definitívneho návrhu rozpočtu budú zapracované aktivity, na ktoré budú v termíne do 

spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom budú vykryté 

zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu, 

- ďalšie aktivity sa zapracujú do rozpočtu mesta po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových 

opatrení v bežnom roku, SCHVAĽUJE východiská k návrhu rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 
2020 – 2021 – 2022, ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 

- vypracovať návrh rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2020 – 2021 - 2022, v zmysle 

schválených východísk. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za. 
                                                                                                             

 

k bodu 12/ VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hanušovce nad 
Topľou  

 

     Primátor udelil slovo p. Hrivniakovej, ktorá referovala bod 12 VZN o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. Informovala o návrhu finančnej komisie na zmenu VZN, kde by sa mal 
zmeniť len článok 4 „dotácie sa poskytujú na základe žiadostí, ktoré sú tvorené najneskôr do 30. 
10. “, nie do 30. 09. , ako to bolo doteraz, spôsob propagácie a malé slovné zmeny. 

P. poslanec Tkáč – alebo robíme nové VZN, alebo ho novelizujeme. My meniť VZN môžeme meniť 
iba VZN-kom. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  návrh zmien VZN o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hanušovce  nad Topľu č. 4/2019, BERIE NA VEDOMIE 
stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku a podnikateľskú činnosť pri MsZ    v Hanušovciach nad 
Topľou, SCHVAĽUJE  VZN č. 4/2019  o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta, RUŠÍ VZN č. 
40/2007 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta dňom nadobudnutia účinností nového VZN 
o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta. 

Hlasovanie poslancov 8/10 za, 1/10 zdržal sa, 1/10 proti. 
 

  

k bodu 13/ Schválenie nájomnej zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom na dlhodobý prenájom 
parciel v grófskom parku 

 
 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Oboznámil prítomných s pripravovaným projektom „Obnova 
Grófskeho parku“  financovaným z Nórskych grantov. Tento projekt sa dá riešiť len ako celok 
a keďže časť pozemkov mal Prešovský samosprávny kraj, mesto si ich prenajalo na 30 rokov za 1 
euro ročne. Zmluva je už zverejnená na stránke mesta. 
Primátor - jedná sa o parcely, ktoré sú v bezprostrednom okolí Veľkého kaštieľa. 
P. poslanec Mgr. Hanzo – hlasujeme za niečo, čo sa už stalo. 
P. poslanec Tkáč – ja som proti, pretože to už je a nevidím dôvod, prečo by sme mali tlačiť peniaze 
do majetku VÚC. Odkúpme od VÚC parcely za 1 Euro a zveľaďujeme náš majetok. 
Primátor – cieľom je dotiahnuť ľudí do parku mať tam ihrisko, letné kino, folklórne podujatia. 
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Prednosta PhDr. Karabinoš – mesto nemá veľa verejných priestranstiev. Je tu šanca, že vznikne tu 
jeden krásny park, VÚC nám to dáva na 30 rokov za 1 euro ročne. Parcely, ktoré patria VÚC sme 
kosili stále. Toto je historická šanca, lebo z vlastných peňazí na to nikdy nebudeme mať 
a eurofondy na to zamerané nie sú. Jedine cez Nórsky finančný mechanizmus. Takže nebuďme 
hneď taký negatívny. 
P. poslanec Ferko – nie je to niečo hmotné, čo VÚC prenesie niekde inde. Bude to pre všetkých a 
bude to vyzerať pekne. 
P. poslanec Mgr. Hanzo – som za udržiavanie dobrých vzťahov s PSK, starajú sa múzeum, investujú 
do kaštieľa, zvýšila sa návštevnosť, ktorú si za niekoľko rokov v kaštieli nepamätám. Nemám 
problém so schválením prenájmu. 
Primátor – z Nórskeho mechanizmu môžeme žiadať 750.000,- Eur. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO uzavretie dlhodobej nájomnej 
zmluvy na obdobie 30 rokov s Prešovským samosprávnym krajom ako prenajímateľom a mestom 
Hanušovce nad Topľou ako nájomcom za symbolické nájomné 1,- 
Eur/ročne na: 

- parcelu C-KN č. 14/1 vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcelu C-KN č. 15/4 vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie, 

obe k. ú. Hanušovce nad Topľou, za účelom obnovy NKP grófskeho parku, jeho využitia 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva. 

SCHVAĽUJE uzavretie dlhodobej nájomnej zmluvy na obdobie 30 rokov s Prešovským samosprávnym 
krajom ako prenajímateľom a mestom Hanušovce nad Topľou ako nájomcom za symbolické nájomné 1,- 

Eur/ročne na: 

- parcelu C-KN č. 14/1 vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcelu C-KN č. 15/4 vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie, 

obe k. ú. Hanušovce nad Topľou, za účelom obnovy NKP grófskeho parku, jeho využitia 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva 

Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 proti. 
  

 

k bodu 14/ Schválenie zmluvy o výkone správy majetku mesta medzi mestom  Hanušovce              nad 
Topľou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. 

 
 
 

     Primátor udelil slovo Ing. Eštvaníkovi, ktorý uviedol, že zmluva je potrebná  ku kolaudácii stavby 
„Rozšírenie verejnej kanalizácie“ na ul. Bukovské časť Kamenec. Stavba mala byť skolaudovaná už 
v jari, ale bolo potrebné vykonať tlakovú skúšku a teraz je potrebná zmluva o budúcej zmluve.  

 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh zmluvy o výkone správy 

majetku mesta Hanušovce nad Topľou s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., SCHVAĽUJE 
1. zverenie majetku mesta – čerpacia stanica, výtlaková vetva T1, prípojka T1 na  ul. Bukovské – Kamenec, 
do správy pre VVS, a. s. v účtovnej hodnote 16 070,81 EUR 

2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy VVS, a. s. 

Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 zdržal sa. 
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k bodu 15/ Plán obnovy verejných vodovodov od 1.1.2015 do 31.12.2024 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval, že plán obnovy verejných vodovodov sme už schvaľovali 
na minulom MsZ, ale nebol schválený. VVS a. s. bola odoslaná odpoveď. Je to vraj celé 
nedorozumenie a mali to prísť vysvetliť na MsZ. Pre nepredvídanú udalosť nedošli. 

Stiahnuté z rokovania! 

 

k bodu 16/  Rôzne – doplnenie člena komisie kultúry 

 

     P. prednosta uviedol, že na základe toho, že sa p. Mikita vzdal člena kultúrnej komisie, je tu 
návrh na p. Peleščákovú ako novú členku komisie. Menovaná je pracovníčkou múzea 
v Hanušovciach nad Topľou a spolupracuje pri akciách kultúrneho a spoločenského života v meste. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE  Danielu Peleščákovú za členku 
komisie kultúry pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva Pavla Mikitu 
v komisii kultúry pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou k 30. 8. 2019. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za. 

Prednosta – Lansky s. r. o., p. Voľanská náš žiada o informáciu, či máme vôľu prenajať autobusovú 
stanicu. 

P. poslanec Knašinský – neplánujeme riešiť autobusovú stanicu ako skutočnú stanicu pre 
autobusy? 

Primátor – SAD nemá záujem, aby k autobusovej stanici zachádzali autobusy. 

Prednosta – stanicu môžeme prenajať ako celok, prenajať po častiach, alebo ju predať – máme na 
ňu kupca. 

P. poslanec Mgr. Hanzo - ak budova nie je funkčná na prenájom (nie je tam kúrenie), nemá zmysel 
ju prenajímať. 

 

 

P. poslanec Ferko – požiadavky stavebnej komisie: 

- vyvolať jednanie s pozemkovým fondom ohľadom navrátenia ciest (ktoré pôvodne boli vo 
vlastníctve mesta ) – už sa jedná 

- písomné stanovisko mesta – vyjadrenie mesta ku podnetom ohľadom skládky odpadov – aká 
kazeta sa stavia, koľko kaziet tam malo byť, či sa odkrýva už uzavretá skládka? 

- žiadajú mesto, aby sa zaoberalo tzv. sceľovaním pozemkov – komasáciou  

- žiadajú mesto riešiť posuny pozemkov na ul. Tehelná, Mierová, SNP a Sadová 

- žiadajú riešiť cez kompetentné orgány, aby cesty a mosty išli v jednej línii – nie je dobré, ak sa 
kataster delí 

- žiadajú mesto riešiť pohyb psov odchytom 

- žiadajú mesto o podanie informácie v akom štádiu je príprava projektovej dokumentácie, 
týkajúca sa časti nazývanej Pastovník 
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K bodu 18/ Otázky verejnosti a diskusia 

 

P. poslanec Mgr. Hanzo – rozpočet základnej školy je tak napätý, že nenájdu ani 10.000,- Eur na 

telocvičňu? 

Primátor – potrebujú kúpiť stroj na 5.000,- Eur na čistenie podlahy telocvične. 

 

k bodu 19/Záver 

 

            Primátor mesta PhDr.  Štefan Straka poďakoval prítomným za konštruktívnu debatu, účasť 
a príspevky na rokovaní, čím ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

 

Zapísala:    

Gabriela Sabová .................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

Jozef Knašinský  ................................                               JUDr. Eva Knašinská .................................. 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                                 PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                   primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


