Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
zo 10. zasadania (mimoriadneho) mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 10. februára 2020

Program:
1) Otvorenie a procedurálne otázky
predkladá: primátor mesta
2) Schválenie povinného 5% spolufinancovania projektu : Zlepšenie hygienických podmienok MRK
v meste. VÝZVA : USVRK – KUS- 2019/ 001687-001
predkladá: PhDr. Ján Dunda
3) Záver

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef
Varga, Juraj Velebír DiS.art, Bc. Ján Voľanský

Ospravedlnený: MVDr. Ján Čurlík, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo,

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 8 z 11 poslancov.
P. poslanec Tkáč navrhuje doplniť do programu bod Interpelácie.
Program rokovania bol schválený v hlasovaní 8/8 za.
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou:
SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Ján Voľanský
Členovia: Martin Tkáč, Juraj Velebír, DiS art.
BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: Jozef Varga, JUDr. Eva Knašinská
2. Skrutátora: Jozef Knašinský
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová
Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní
schválení 8/8 za.
k bodu 2/ Schválenie povinného 5% spolufinancovanie projektu: Zlepšenie hygienických
podmienok MRK v meste.
VÝZVA : USVRK – KUS- 2019/ 001687-001
Primátor udelil slovo PhDr. Dundovi. Ten uviedol, že Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na
zlepšenie hygienických podmienok MRK v meste. Vedenie mesta rozhodlo o zrekonštruovaní
budovy na futbalovom ihrisku. Zo získaných financií by mesto urobilo hygienické maľby v budove,
opravilo vodovodné batérie, WC, kúpilo bojlér, práčku, sušičku, vymenilo dlažby a obkladačky,
nakúpilo futbalové dresy, lopty, oblečenie pre futbalistov, striedačky.
Spolufinancovanie projektu je 5%. Projekt bol uzatvorený 1. 2. 2020, žiadosť už bola odoslaná,
projekt prešiel kontrolou.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – z ktorej položky rozpočtu to pôjde? Malo by k tomu byť
rozpočtové opatrenie. Ceny sú na základe cenovej ponuky, alebo z internetu?
PhDr. Dunda – ceny sú z internetu, nebola vypracovaná cenová ponuka.
P. poslanec Tkáč – v komunitnom centre bolo zriadené niečo podobné. Využívame to?
Primátor – áno na potreby komunitného centra.
P. poslanec Tkáč – počul som, že Grófsky park sa bude ťahať až dole pod kostol k budove, ktorú
chceme rekonštruovať. Nie je to zbytočná investícia?
Primátor – najbližších päť rokov určite nie. Je to projekt na dlhšie časové obdobie.
P. poslanec Ing. Babica – ja by som k tomu požadoval komplexnejší materiál, napr. koľko
športovcov využíva túto budovu.

P. poslanec Knašinský – túto budovu treba opraviť, je v hroznom stave.
Primátor – ak sa dajú získať nejaké mimorozpočtové peniaze, tak sa to snažíme využiť.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na povinné 5%
spolufinancovanie projektu: Zlepšenie hygienických podmienok MRK v meste, BERIE NA VEDOMIE
návrh na povinné 5% spolufinancovanie projektu: Zlepšenie hygienických podmienok MRK
v meste, SCHVAĽUJE 5% spolufinancovanie čo predstavuje 1000.- Eur v projekte: Zlepšenie
hygienických podmienok MRK v meste, ŽIADA primátora mesta o úpravu rozpočtu mesta na rok
2020 o schválenú čiastku.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.
k bodu 4/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 Varga ................................

PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta mestského úradu

JUDr. Eva Knašinská ..................................

PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

