Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 10. decembra 2018

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018, odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mesta
6. Príhovor primátora mesta
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Menovanie zástupcu primátora mesta
10. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
11. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva vo
volebnom období 2018 – 2022
12. Diskusia
13. Záver
Prítomní: Martin Tkáč, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Ferko, MVDr. Ján Čurlík, PhD., Jozef Varga,
JUDr. Eva Knašinská, Mgr. Ján Hanzo, Juraj Velebír, Jozef Knašinský, Ing. Ladislav Babica, Bc. Ján
Voľanský
Ospravedlnený/í:

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na úvod zasadnutia odznela hymna Slovenskej republiky. Rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou otvoril a viedol primátor
mesta p. Štefan Straka, ktorý privítal všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie na slávnostné
ustanovujúce zasadnutie.
k bodu 2/ Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva určil primátor mesta
Gabrielu Sabovú a overovateľov zápisnice Jozefa Vargu a Bc. Jána Voľanského.
k bodu 3/ Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018, odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
Správu o výsledkoch komunálnych volieb 2018, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 predniesla
predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Anna Sopoligová. Podala informáciu o počte
zapísaných voličov, volebnej účasti, výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a
výsledkoch volieb primátora mesta. Záverom sa poďakovala všetkým členom volebných
komisií, pracovníkom mestského úradu a všetkým zúčastneným za svedomitý prístup
k plneniu úloh pre zdarný priebeh komunálnych volieb 2018.
k bodu 4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
Po oznámení výsledkov volieb primátor Štefan Straka vyzval novozvoleného primátora
PhDr. Štefana Straku, aby zložil zákonom predpísaný sľub.
PhDr. Štefan Straka predniesol sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Po prednesení sľubu predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenému
primátorovi osvedčenie o zvolení za primátora mesta. Následne bývalý primátor odovzdal
novozvolenému primátorovi insígnie mesta, zablahoželal mu a podpísal sa pod text sľubu a do
pamätnej knihy mesta. P. Gabriela Sabová v mene mestského úradu, poslaneckého zboru
a všetkých občanov mesta zablahoželala novozvolenému primátorovi a odovzdala kyticu
kvetov.

K bodu 5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov mesta
Primátor mesta PhDr. Štefan Straka vyzval Ing. Ladislava Babicu, aby predniesol sľub
poslancov.
Ing. Babica: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca
mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.“
Po prednesení sľubu predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenému
poslancovi osvedčenie. Ten sa podpísal pod text sľubu a do pamätnej knihy. Následne
novozvolený primátor menovite vyzýva poslancov, ktorí sľubujú slovíčkom „Sľubujem“, z rúk
predsedníčky miestnej volebnej komisie dostávajú osvedčenie, podpisujú sa do pamätnej
knihy a pod text sľubu.
K bodu 6/ Príhovor primátora mesta
Novozvolený primátor sa najprv poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú mu vyjadrili mnohí
obyvatelia Hanušoviec nad Topľou v komunálnych voľbách. Zablahoželal tiež poslancom
zvoleným do zastupiteľstva mesta. Vyjadril vieru, že nájdu spoločnú reč v spojitosti
s kľúčovými témami, ktoré je potrebné riešiť v meste a to pre úžitok všetkých občanov. Prial
si, aby našli cestu pre vytvorenie dobrej pracovnej klímy a nachádzanie konsenzu, prípadne
kompromisov. Totiž úloh, ktoré je dôležité riešiť je neúrekom. Podotkol, že je zásadné, aby
nehľadali to čo ich rozdeľuje, ale to čo ich spája. Nakoniec sa poďakoval za kus poctivo
odvedenej roboty všetkým : doterajšiemu primátorovi a poslancom, zamestnancom MsÚ,
partnerským organizáciám a spolupracujúcim firmám...
k bodu 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže je
prítomných všetkých 11 poslancov.
Následne sa primátor spýtal prítomných, či má niekto doplnenie programu. Prihlásil sa
poslanec Tkáč, ktorý navrhol do programu doplniť zriadenie komisií, predsedov a členov.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE
1. Program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva s doplnením bodu č. 12
12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Hlasovanie poslancov 11/11 za.

K bodu 8/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za členov návrhovej komisie primátor navrhol RNDr. Rusinkovú a členov p. Tkáča a p.
Knašinského. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Vargu a p. Bc. Voľanského, za skrutátora p.
Ferka a za zapisovateľku p. Sabovú G.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE
1. Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Hedviga Rusinková – predseda
Členovia: Martin Tkáč, Jozef Knašinský
BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: Jozef Varga, Bc. Ján Voľanský
2. Skrutátora: Martin Ferko
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová
Hlasovanie poslancov 11/11 za.
K bodu 3-5/ Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018 do orgánov samosprávy
mesta
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE
1. Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného primátora

KONŠTANTUJE, že
1. Novozvolený primátor mesta Hanušovce nad Topľou PhDr. Štefan Straka zložil zákonom
predpísaný sľub primátora mesta
2. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva:
a) Ing. Ladislav Babica
b) MVDr. Ján Čurlík, PhD.
c) Martin Ferko
d) Mgr. Ján Hanzo
e) JUDr. Eva Knašinská
f) Jozef Knašinský
g) RNDr. Hedviga Rusinková
h) Martin Tkáč

ch) Jozef Varga
i) Juraj Velebír
j) Bc. Ján Voľanský

Hlasovanie poslancov 11/11 za.
K bodu 9/ Informácia o poverení poslanca MsZ na výkon funkcie
zástupcu primátora Mesta Hanušovce nad Topľou
Zástupcom primátora mesta Hanušovce nad Topľou bol poverený zo strany primátora p. Jozef
Varga.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
BERIE NA VEDOMIE informáciu o poverení poslanca MsZ Jozefa Vargu zastupovaním primátora mesta
v zmysle § 13 b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

k bodu 10/ Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor navrhol zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva Jozefa Vargu. P. poslanec
Tkáč zdôraznil, že zástupca je povinný podľa zákona zvolať MsZ, ale keby ho nezvolal primátor,
ani zástupca, musí byť poverený ďalší poslanec, ktorý je povinný MsZ zvolať. Primátor sa spýtal
poslancov, koho navrhujú. P. Mgr. Hanzo navrhol poslanca Tkáča.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, POVERUJE poslanca Martina Tkáča zvolávaním
a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2. prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

ŽIADA prednostu mestského úradu prostredníctvom príslušného oddelenia pripraviť písomné
poverenie mestského zastupiteľstva a predložiť na podpis primátorovi mesta.
T: do 13. 12. 2018,

Z: Ing. Benča

Hlasovanie poslancov 11/11 za.
K bodu 11/ Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia
manželstva vo volebnom období 2018 – 2022
Primátor mesta PhDr. Štefan Straka navrhol poslancov RNDr. Hedvigu Rusinkovú a Jozefa Vargu
vykonávať akty uzavretia manželstva vo volebnom období 2018-2022.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, POVERUJE vo volebnom období 2018 – 2022
vykonávať akty uzavretia manželstva:
1. Primátora mesta:

PhDr. Štefan Straka

2. Poslancov mestského zastupiteľstva

Jozef Varga
RNDr. Hedviga Rusinková

UKLADÁ prednostovi mestského úradu prostredníctvom príslušného oddelenia pripraviť
písomné poverenie mestského zastupiteľstva a predložiť na podpis primátorovi mesta.
T: do 13. 12. 2018,

Z: Ing. Benča

Hlasovanie poslancov 11/11 za.
K bodu 12/ Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov
komisií
Referoval p. Tkáč. Podotkol, že sa nebudú voliť podpredsedovia komisií, lebo podľa zákona
podpredsedov volí predseda. Keďže v programe ustanovujúceho zasadnutia MsZ nebol bod
programu „Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov“ mestské zastupiteľstvo navrhlo
doplniť ho do bodu programu. Navrhol zriadenie 6 komisií + komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií. V minulom volebnom období bolo 5 komisií vrátane
komisie na ochranu verejného záujmu, teraz ich bude 7, ale nezaťaží to rozpočet mesta,
nakoľko počet členov ostáva na tej istej úrovni. Keď bolo viacej členov v komisii, v niektorých
9 až 11, bol problém ich dostať na zasadnutie.
Primátor mesta ocenil tento návrh, ale navrhol doplniť nejakých členov do komisií z politických
strán a skupín obyvateľov, ktorí majú záujem pracovať v komisiách.
Mgr. Hanzo poďakoval občanom za dôveru vo voľbách a podotkol, že keďže zástupcu
primátora si vybral primátor, MsZ žiada o rešpektovanie výberu členov komisií. Neznamená
to, že členovia komisií sa nedajú doplniť, ale v tejto chvíli ich žiadajú schváliť v tejto podobe,
ako boli navrhnuté.
Primátor podotkol, že sa snaží o korektnosť voči tým skupinám, alebo stranám, ktoré neboli
oslovené, či už je to rómska strana, alebo SNS.
Poslanec Varga sa vzdal člena v kultúrnej komisii a povedal, že je smutné, že nie sú tam ľudia,
ktorí dlhodobo pracovali v kultúre, ako napr. p. Lipčáková a p. Mucha, ktorý je vedúcim FS
Oblík.
P. Tkáč poznamenal, že si MsZ sa bude rozhodovať na základe poradného orgánu, ktorými
komisie sú a MsZ si vybralo do komisií ľudí, ktorým dôveruje a nazaťaží tým rozpočet mesta.
Primátor povedal, že nie je v jeho záujme zaťažovať rozpočet mesta, veď v každej komisii sú
len dvaja doplňujúci členovia.
Mgr. Hanzo navrhol hlasovať za doplňujúci návrh.
Hlasovanie poslancov 1/11 za, 10/11 proti.
Návrh nebol prijatý.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO návrh na zriadenie komisií a voľbu
ich predsedov a členov
ZRIAĎUJE v súlade s § 10 ods. 2 a § 15 zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. a v súlade
s čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znp. stále komisie Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou pre volebné
obdobie 2018 – 2022, a to:
a. Komisiu finančnú, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť
b. Komisiu pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok
c. Komisiu pre zdravotníctvo, sociálne služby a bývanie
d. Komisiu pre školstvo
e. Komisiu pre kultúru
f. Komisiu pre šport
g. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie,
VOLÍ predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva

1. Komisia finančná, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ing. Ladislav Babica – poslanec MsZ
Mgr. Ján Hanzo – poslanec MsZ
Martin Tkáč – poslanec MsZ
Jana Velebírová – neposlanec
Ing. Pavel Džomek – neposlanec
Ing. Gabriela Baranová – neposlanec
Ing. Miroslav Benča – neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Martin Ferko – poslanec MsZ
Ing. Anton Bernacký – neposlanec
Ing. Miloslav Kolesár – neposlanec
Mgr. Matúš Babica – neposlanec
Ing. Juraj Luščák – neposlanec
Ing. Tomáš Velebír – neposlanec
Anton Onofrej – neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

3. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne služby a bývanie
a)
b)
c)
d)
e)

Martin Tkáč – poslanec MsZ
Mgr. Ľuboš Sopoliga – neposlanec
Mgr. Slávka Hričáková - neposlanec
Elena Velebírová - neposlanec
Imrich Horvát – neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

4. Komisia pre školstvo
a)
b)
c)
d)

RNDr. Hedviga Rusinková – poslanec MsZ
Mgr. Mária Čurlíková – neposlanec
Mgr. Ondrej Glod – neposlanec
Mgr. Bibiána Kolarčíková - neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

e) Jana Šoltésová neposlanec

- člen komisie

5. Komisia pre kultúru
a)
b)
c)
d)

Dis.art Juraj Velebír – poslanec MsZ
Peter Dvorský ml. – neposlanec
Ing. Pavol Mikita – neposlanec
Mgr. Agáta Krupová – neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

6. Komisia pre šport
a)
b)
c)
d)
e)

Jozef Knašinský – poslanec MsZ
Mgr. Lukáš Čebra – neposlanec
Daniel Pankuch – neposlanec
Vincent Cap – neposlanec
Andrej Socha st. – neposlanec

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
a)
b)
c)
d)

JUDr. Eva Knašinská – poslanec MsZ (KDH)
- člen komisie
MVDr. Ján Čurlík, PhD. – poslanec MsZ (DS)
- člen komisie
RNDr. Hedviga Rusinková – poslanec MsZ (NEKA) - člen komisie
Juraj Velebír – poslanec MsZ (Smer-SD)
- člen komisie

D) UKLADÁ predsedom komisií predložiť plán práce komisií na rok 2019
T: do 31.12.2018
Z: predsedovia komisií

Hlasovanie poslancov 10/11 za, 1/11 proti.
k bodu 13/ Diskusia
Tkáč – zaujíma ma rozsah poverenia zástupcu a úväzok na aký bude pracovať
- žiadam o informáciu minimálne do najbližšieho MsZ o organizačnej štruktúre MsÚ, nakoľko
PhDr. Dunda, vedúci oddelenia je podľa organizačnej štruktúry na 0,2 úväzku. Ak má viac ako
0,2 úväzku, je povinnosť nás informovať o zmene organizačnej štruktúry
Primátor uviedol, že podklady bude študovať a oboznámi sa s nimi, dnes je prvý deň v práci.
Tkáč – navrhujem, aby do najbližšieho MsZ sa pripravila zmena v štatúte mesta v článku 18
odsek 3, kde by bolo umožnené byť podpredsedovi komisie aj z radov neposlancov
- chcem upozorniť primátora, poslancov, aj odchádzajúceho primátora do 30 dní podať
majetkové priznanie
Nakoľko tu máme aj občanov mesta, tak dávam hlasovať za udelenie slova týmto občanom.
Hlasovanie poslancov 11/11 za.
Návrh bol prijatý.

p. Lipčáková – ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať bývalému primátorovi za
spoluprácu na úseku kultúry, alebo ako predsedníčky Zboru protifašistických bojovníkov
a blahoželám novozvolenému primátorovi a poslancom. Chcela by som vás poprosiť, aby ste
na zastupiteľstvách pracovali podľa svojho vedomia a svedomia, nie podľa toho, čo vám
„nadiktuje“ jedna osoba. Apelujem na starších poslancov, ktorí veľmi dobre vedia, ako sa
niekedy zostavovali komisie a kto ako pracoval. Ak niekto chcel pracovať v komisii, bez
problémov sa tento stav doplnil. Tak ako ste zostavili všetky komisie, to svedčí o tej vašej
demokratickosti, je tam väčšina členov komisií zo strany KDH. Už tento názov hovorí, ako máte
rozhodovať. Niektorých ľudí ste dali takých do komisií, ktorí rozvracajú spoločnosť. Do komisií
boli vyberaní ľudia len podľa toho, kto je čí kamarát. Neboli tam vyberaní ľudia, ktorí poctivo
pracujú v prospech mesta, ktorí za to neberú nič a pracujú zadarmo. Týchto si neviete oceniť.
Treba nad tým porozmýšľať, či ste tie komisie zostavili dobre, lebo mnohí občania mesta si to
nemyslia. A vieme dobre, že primátor ako samostatná osoba neurobí nič a keď budete takto
pracovať, vedzte, že každé zastupiteľstvo tu budú sedieť občania mesta, pretože nám záleží na
tom, aby naše mesto napredovalo a aby sa robilo všetko pre občanov mesta Hanušovce nad
Topľou. Súhlasím s tým, že v komisiách by mali byť zastúpení aj občania rómskeho pôvodu,
pretože ich je tu štvrtina obyvateľstva a pokiaľ nebudeme s nimi pracovať, nebudeme
napredovať.
p. Straková – môj návrh je pridať do komisií aspoň po jednom členovi, ktorých navrhol p.
primátor. A pripájam sa k p. Lipčákovej a úplne s ňou súhlasím.
p. Polahár – navrhujem dať do športovej komisie ľudí, ktorí pracovali s futbalom a taktiež
súhlasím s p. Lipčákovou
p. Mucha Jaroslav – myslím si, že kultúrna komisia nie je dobre zostavená. Máme tu nielen
Vargovčan, Oblík, ale aj ZUŠ. FS Oblík má 51 rokov a je najstarší súbor v okrese. Vždy mal
zastúpenie v kultúrnej komisii. Na nasledujúce štyri roky ste do komisie z FS Oblík nevybrali
nikoho a zo ZUŠ tiež nie. A sú to inštitúcie, ktoré reprezentujú mesto. A myslím si, že mesto
najviac reprezentuje FS Vargovčan a FS Oblík. Mali by ste zvážiť výber do kultúrnej komisie.
Tohto roku sa konal 1. folklórny festival a organizátorom bol FS Oblík. Ak chceme zachovať
kultúrne tradície, tak by sme mali zapájať najväčšie inštitúcie, čo sa týka kultúry v meste. Je to
až taký problém, dať tam niekoho navyše? Ďakujem.
Velebír Juraj – v kultúrnej komisii vám vadí asi meno Velebír ako predseda. Ale ja som v kultúre
pracoval 23 rokov. Ale aj keď vám to meno vadí, ja aj tak zostanem v tejto komisii ako
predseda.
Ing. Babica – komisie sú len poradný orgán, sú otvorené, nemajú žiadne kompetencie, ide len
o to, že tam treba aktívnych ľudí. Garantujem zo svojho poslaneckého postu, že komisie sú
otvorené, vážim si ľudí, ktorí chcú aktívne pracovať v komisiách. Tu nie je žiadna zábrana.
Chceme dať priestor pre to, aby sme Hanušovce budovali. Stretli sme sa, aby sme urobili
nejaké komisie, ale z vedenia mesta po voľbách je ticho. Mesiac je ticho. To tiež nie je dobrý
prístup. Treba schváliť rozpočet, ale už rýchlo. Už horí! Prečo? Kto je na vine? A je to základný
dokument mesta. Ak by ste sa ozývali k rozpočtu mesta, tak vtedy beriem, ale komisie neberte
za nejakú vážnu mincu, lebo je to poradný orgán. Všetkých tých, ktorí tam chcú aktívne
pracovať tam môžeme zobrať.

Primátor – ak to chápem dobre, tak nie je žiadny problém, aby tam boli prijatí nový ľudia do
komisií.
Ing. Babica – tí, čo nebudú pracovať, budú musieť odísť a dáme priestor tým, ktorí chcú
pracovať
- poprosím dávať materiály na MsZ včas, aby sme si stihli naštudovať materiály
Tkáč – p. Lipčáková, ak ste boli vo volebnom tíme p. Straku, on vás po voľbách mohol osloviť
a mohli ste byť členkou komisie
- ja nikomu nediktujem, ako má hlasovať!!!
- taký vážny dokument ako je rozpočet, schvaľuje MsZ až vtedy, ak prejde komisiou
- ak bude mať niekto chuť z FS Oblík pracovať v komisii, ja nemám s tým problém, môžu
pracovať, to sa týka taktiež aj ZUŠ

k bodu 14/ Záver
Primátor mesta PhDr. Štefan Straka poďakoval prítomným za účasť a príspevky na
rokovaní, čím ukončil zasadnutie ustanovujúce mestského zastupiteľstva.
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