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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 22. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 11. 05. 2021 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta                                                          predkladá: Silvia Mikitová 

3) Rozpočtové opatrenie č.1                                                                                    predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

4) Návrh na čerpanie z rezervného fondu mesta                                                 predkladá: Ing. Mária Jenčíková  

5) Žiadosť o použitie nevyčerpaných úverových prostriedkov                          predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

6) Doručené žiadosti :                                                                                               predkladá: Ing. Ivana Digoňová 

     Zvar s.r.o. 

7) Interpelácie poslancov 

8) Záver                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Martin Ferko, Martin Tkáč, RNDr. Hedviga 

Rusinková,                                                                                                                                                                                                                    

Ospravedlnení:    MVDr. Ján Čurlík, Bc. Ján Voľanský, JUDr. Eva Knašinská, Mgr. Ján Hanzo,           
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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 6 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený 
v hlasovaní 6/6 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Jozef Knašinský  

              Členovia: Martin Ferko, Jozef Varga  

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: RNDr. Hedviga Rusinková, Stanislav Hricko  

2. Skrutátora: Ing. Ladislav Babica  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní 
schválení 6/6 za. 

 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Tkáč. 

 

 

k bodu 2/ Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta   

 
 
     Primátor mesta udelil slovo p. Mikitovej – referentke dotácií a eurofondov. Tá oboznámila 
prítomných so žiadosťami o dotácie z rozpočtu mesta. Celkovo bolo prijatých 7 žiadostí. Všetky 
prijaté žiadosti boli skontrolované a spĺňajú všetky podmienky na prijatie dotácie.  
Klub mladých žiadal 6.000,- Eur, 
Športový klub Pelikán 5.000,- Eur,  
OZ Pod Šibenou Roma 8.200,- Eur, 
Karate Dojo Pivovarník 1.000,-Eur,  
FS Oblík 6.000,- Eur, 
Vegetabil 500,- Eur, 
JDS – základná organizácia jednoty dôchodcov 2.000,- Eur.  
 
Referentka uviedla, že nakoľko sme ešte stále v Covidovom režime a podujatia, akcie boli 
obmedzené, zrušené, preto mesto navrhuje schválenie dotácie pre  
Klub mladých vo výške 2.500,- Eur, 
Športový klub Pelikán 1.500,- Eur,  
OZ Pod Šibenou Roma 2.500,- Eur, 
Karate Dojo Pivovarník  500,-Eur,  
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FS Oblík 2.000,- Eur, 
Vegetabil 500,- Eur, 
JDS – základná organizácia jednoty dôchodcov 500,- Eur 
 – spolu 10.000,- Eur. 
Primátor – v rozpočte máme ešte nejakú rezervu, ak by ešte nejaká organizácia podala žiadosť. 
P. poslanec Ing. Babica – Karate Dojo Pivovarník – nemá v materiáloch výročnú správu; 
- máme organizácie, kde  100% vykrývame potreby združenia; 
- nemáme správu čo robia, ako prezentovali mesto; 
- navrhujem neschváliť dotáciu 500,- Eur; 
- treba prijať zásady o neprijatí dotácie, ak nebudú mať čerpanie aj z vlastných prostriedkov; 
- v zmluve musia byť účelovo zadané a účelovo čerpané finančné prostriedky; 
- navrhujem 500,- Eur, ktoré mali ísť pre Karate Dojo Pivovarník, presunúť pre OZ Pod Šibenou 
Roma. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO 
- žiadosť o finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou zo dňa 

16.10.2020 vo výške 6.000,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou zo dňa 

24.11.2020 vo výške 5.000,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou ROMA zo dňa 12.10.2020 vo výške 

8.200,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre Karate Dojo Pivovarník zo dňa 11.02.2021 vo výške 

1.000,-Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre FS Oblík zo dňa 24.11.2020 vo výške 6.000,-Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín zo dňa 22.12.2020 vo 

výške 500,-Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre JDS – základná organizácia jednoty dôchodcov zo dňa 

1.12.2020 vo výške 2.000,-Eur 

SCHVAĽUJE 

- finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou vo výške 2.500,- Eur 

- finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou vo výške 1.500,- Eur 

- finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma vo výške 3.000,-Eur 

- finančný príspevok pre FS Oblík vo výške 2.000,-Eur 

- finančný príspevok pre Vegetabil-sušiareň liečivých rastlín vo výške 500,-Eur 

- finančný príspevok pre JDS – základná organizácia jednoty dôchodcov vo výške 500,-Eur. 

Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa.   

 

 

k bodu 3/ Rozpočtové opatrenie č.1 

 

 

     Referovala Ing. Jenčíková, vedúca finančného oddelenia. Uviedla, že rozpočet mesta na rok 
2021 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol 
schválený uznesením MsZ č. 217/2020 zo dňa 16. 12. 2020 nasledovne: 

 

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.273.330,33 Eur, 

- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.193.330,33 Eur,  

- t. j. výsledok hospodárenia v celkovom objeme 80.000,- Eur. 

 

MsKS – navýšilo rozpočet o 3.662,- Eur – 3.500,- Eur knižný fond – účelovo viazané financie na 
nákup kníh + 162,- Eur – navýšenie transferu ÚPSVaR chránená dielňa. 

ZŠ – upravila RO č. 1 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky podľa oznámení OÚ Prešov 
platných pre rok 2021. 

ZUŠ – škola sa zapojila do projektu SOS na refundáciu miezd. Financie nie sú účelovo viazané.  

Kreheľová Ľudmila DiS.art, riaditeľka ZUŠ – rozpočet sme upravovali z dôvodu karantény; 

- v rámci projektu podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ sme získali 38.837,- Eur, ktoré chceme 
použiť nasledovne:  

– 4.400,- Eur nákup počítačov + 640,- Eur softvér 

- 1.000,- Eur bezpečnostný systém na ochranu budovy a majetku školy, 

- 1.150,- Eur technika na osvetlenie a ozvučenie priestoru (svetlá, odposluch, repro-bedne, 
mikrofóny) povinné MTZ školy, 

- 647,- Eur spotrebný materiál podľa požiadaviek vyučujúcich, 

- 31.000,- Eur oprava exteriéru ZUŠ (oplotenie, oporný múr, schodisko, zámková dlažba – dvor, 
plot + brána). 

P. poslanec Ing. Babica – ak sme v MsKS dostali 3.500,- na knihy, tak vo výdavkoch musí byť tiež 
3.500,- Eur, nie 3.200,- Eur. 

- v ZUŠ máme vážnejšie problémy ako oprava plotov a schodiska, nemáme kde vyučovať; 

P. poslanec Ferko – navrhujem urobiť rekonštrukciu dvora ZUŠ vlastnými silami mesta. 

Primátor – mesto nemá kapacity – budú sa robiť chodníky v škôlke, prístupový chodník na ObZS. 

Kreheľová Ľudmila Dis.art – dvor ZUŠ je v dezolátnom stave, treba sa prísť pozrieť. Nevyhovuje ani 
z bezpečnostného hľadiska. Treba ho opraviť, pokiaľ sú na to peniaze. 88% financií, ktoré 
dostávame od mesta idú na mzdy, t. j. v bežnom rozpočte nebudú financie na opravy exteriéru.  

P. poslanec Tkáč – v RO č. 1 nesedia príjmy, výdaje, ani súvaha. 

P. poslanec Ing. Babica – navrhujem RO č. 1 stiahnuť z rokovania. 

 

Stiahnuté z rokovania! 
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k bodu 4/ Návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu mesta   

 

 

     Referovala Ing. Jenčíková. Povedala, že čerpanie rezervného fondu súvisí s dokončením mosta 
SNP a revitalizáciou vnútrobloku. Na moste SNP treba dofinancovať 6.488,78 Eur, ktoré vyplynuli 
počas stavebných prác. Tieto finančné prostriedky neboli rozpočtované. 

Vnútroblok – chceme sa zapojiť do výzvy a skrášliť vnútroblok v centre mesta.  

Mgr. Glodová – k 25. máju sa dá podať žiadosť o dotáciu na revitalizáciu vnútroblokov. Jej cieľom 
je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských častiach prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy 
ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. V rámci tejto výzvy 
je možné realizovať detské ihrisko. Je tam 95% financovanie a 5% dofinancovanie. Je možné riešiť 
mobiliár, stojiská na odpady, rekonštruovať miestne komunikácie v tomto priestore, ale prioritne 
riešiť zazelenanie tohto priestoru. Je možné sa o túto dotáciu uchádzať.  

Primátor – reagujeme na podnet mladých mamičiek, ktoré nemajú kde vyjsť so svojimi detičkami, 
stretnúť sa s inými mamičkami. Chceme zlepšiť kvalitu života v meste. Bude to v centre, budú môcť 
to využívať aj mamičky z ostatných častí mesta.  

- odmena za vyhotovenie žiadosti bude vyplatená až po schválení projektu; 

- p. Bľacha urobí zdarma PD na tento projekt – kompenzácia za chyby v projektoch na ObZS 
a Zbernom dvore. 

Ing. Socha -  konkrétne sa tam jedná o rekonštrukciu chodníkov, spevnenej betónovej plochy, 
montáž detského ihriska, lavičiek, smetných košov, centrálne riešenie odpadu.  

P. poslanec Ferko – venujme sa projektom rentabilne. Nemáme tu niečo, z čoho by mesto mohlo 
mať príjem. Stále sú to len náklady. Mohli by sme sa venovať nejakému sociálnemu podniku, 
poľnohospodárskemu podniku.  

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – vieme koľko to bude stáť, kto to bude strážiť, z čoho  zaplatíme 
10.000,- Eur na spolufinancovanie? Musíme vedieť z čoho to zaplatíme, nemôžeme brať každú 
výzvu, ktorá sa ponúka. 

Primátor – v rámci MOPS je možnosť tam obsadiť pracovnú silu. Realizácia tohto projektu bude 
cca na budúci rok – zaradíme ho do rozpočtu na budúci rok. 

P. poslanec Hricko – tento projekt navýši občiansku vybavenosť - pritiahne mladých ľudí; 

- treba ísť do tohto projektu a vyskúšať, či prejde; 

- treba počítať s nepredvídanými neoprávnenými výdavkami - projekt treba poriadne 
odkontrolovať; 

- kontrolu takýchto plôch robí poriadková polícia. 

P. poslanec Knašinský – za 10.000,- ani za 14.000,- Eur nepostavíme to, čo dostaneme z projektu. 
Tento priestor treba zrekonštruovať, je v zlom stave. Deti potrebujú niekde vyjsť.  

P. poslanec Ing. Babica – v materiáloch nám netreba posielať výzvu, ale konkrétne napočítané 
sumy za konkrétne veci. 

P. poslanec Tkáč – treba povedať aj to, že p. Lipčáková píše petíciu proti vnútrobloku, že niektorí 
občania sú proti. 

Primátor – obávajú sa narúšania nočného kľudu, ktorý my vieme zabezpečiť, zamykaním ihriska, či 
kontrolou MOPS. 
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Mgr. Glodová – mesto Hanušovce nad Topľou nemá žiadne detské ihrisko a to je veľká hanba, 
preto sa chcem tomu venovať. Detské ihriská sú veľmi drahé a je tu ideálna možnosť ho získať 
takouto formou.  Budeme sa snažiť to poriadne odkontrolovať, ale nesľubujeme, že sa nevyskytnú 
žiadne výdavky navyše. S tým sa musíme naučiť žiť.  

P. poslanec Tkáč – dotaz mimo tému: 

- žiadam od mesta vážne lístky napísané v programe Excel, ktoré pýtam už druhý krát. 

  

Most SNP  

Primátor – most SNP bol v zlom technickom stave. Na opravu tohto mosta sme dostali 20.000,- 
Eur zo zasadnutia Úradu vlády v Hanušovciach nad Topľou.  

P. poslanec Ferko – znova urobil projektant chybu. Neprišiel ani na stretnutie. Nabudúce by som 
s takým projektantom nespolupracoval.  

- zábradlie je v takej výške, že je neprehľadné. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - čerpanie sumy vo výške 
4.560,- Eur z vlastných zdrojov mesta na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt revitalizácie vnútrobloku medzi bytovými domami na  Štúrovej a Budovateľskej ulici 
spoločnosťou Agency4Academy, s.r.o., so sídlom Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra, ktorá vzišla z 
prieskumu trhu ako úspešný uchádzač a 
- podmienku vyplatenia sumy za prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok len v prípade 
schválenia predmetnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
- čerpanie sumy vo výške 6.488,78 Eur z rezervného fondu na dofinancovanie stavebných prác 
na „Rekonštrukcii mosta SNP.“ 
 SCHVAĽUJE - čerpanie sumy vo výške 4.560,- Eur z vlastných zdrojov mesta na prípravu žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na projekt revitalizácie vnútrobloku medzi bytovými domami na  
Štúrovej a Budovateľskej ulici spoločnosťou Agency4Academy, s.r.o., so sídlom Dolnočermánska 
37, 949 01 Nitra, ktorá vzišla z prieskumu trhu ako úspešný uchádzač a 
- podmienku vyplatenia sumy za prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok len v prípade 
schválenia predmetnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
- čerpanie sumy vo výške 6.488,78 Eur z rezervného fondu na dofinancovanie stavebných prác 
na „Rekonštrukcii mosta SNP.“ 
Hlasovanie poslancov 5/7 za, 1/7 zdržal sa, 1/7 proti.  
 
 

 

k bodu 5/ Žiadosť o použitie nevyčerpaných úverových prostriedkov  

 

 

     Referovala Ing. Jenčíková. Uviedla, že v roku 2020 MsZ  schválilo úver vo výške 193.000,- Eur, 
ktorý sa rozdelil na viaceré investičné akcie. V rámci ObZS sa použilo 104.190,- Eur. Mestu sa 
ohľadom ObZS podarilo zoprávniť neoprávnené výdavky vo výške 44.000,- Eur. Tieto financie už 
mesto nepotrebuje na ObZS a chcelo by ich použiť na Zberný dvor. Na Zberný dvor bol schválený 
prvotný úver vo výške 42.750,- Eur. Potom sa financie presúvali v RO č. 3 v r. 2020 a teraz ich tam 
chceme znovu vrátiť.  
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Primátor – na zbernom dvore sa vyskytli práce naviac. Tieto boli nevyhnutné pre dokončenie celej 
stavby. Areál zberného dvora je už oplotený. Ku zbernému dvoru bol zakúpený traktor s nosičom 
kontajnerov. V priebehu najbližších týždňov budú dodané kontajnery. Stavba sa ide kolaudovať. Je 
potrebné urobiť prevádzkový poriadok.  

Ing. Velebír Tomáš, zhotoviteľ  stavby Zberný dvor – projektová dokumentácia Zberného dvora 
neobsahovala demontačné práce strešného plášťa, stien. Výkaz, výmer bol na niektorých častiach 
podhodnotený, nebol presný. Bolo tam cca 100 m2 menej stien, plechu.  

Ing. Janoško, stavebný dozor – bolo treba posilniť statiku stavby, na požiadavku mesta boli 
doplnené rozvody vody a kanalizácie.  

Primátor – ostalo tam aj niekoľkoročné dedičstvo, kopy hliny, kameňov, ktoré bolo treba upratať. 
Jediná možnosť bolo odpad uložiť na skládku. Cena bola 9.000,- Eur + stavebné práce naviac 
21.000,- Eur.  

Ing. Socha Tomáš, investičné oddelenie MsÚ, stavebný inžinier – vo výkaze, výmer chýbala nosná 
konštrukcia pre bránu, bolo treba dobetónovať a vyrovnať vnútornú podlahovú konštrukciu haly. 

P. poslanec Ing. Babica -  prečo ste pred začatím zákazky neprišli na to, že výkaz, výmer je 
podhodnotený? Vy ste išli do súťaže s rizikom, že postavíte objekt za cenu, ktorú ste dali v súťaži. 
Nesúhlasím, aby sa financovalo naviac, s čím projekt nepočítal.  

Ing. Velebír Tomáš, zhotoviteľ  stavby Zberný dvor – niektorým veciam sa dá predísť, ale 
niektorým (napr. väzník strechy nie je nosný) sa predísť nedá. 

Primátor – projektant si uznal chybu a je ochotný urobiť grátis pre mesto určitý projekt. Projekt 
Zberný dvor sme získali ešte z roku 2018, my v ňom len pokračujeme. Snažíme sa napraviť to, čo sa 
pokazilo.  

Ing. Janoško, stavebný dozor – keď vyjde výzva, tak sa rýchlo len „zbúcha“ projekt a potom 
konečný výsledok je taký ako teraz. 

P. poslanec Tkáč – najprv mali byť financie schválené v MsZ a tak mal byť podpísaný Dodatok č. 1 
z 26. 2. 2021. Čo vám bránilo v tom, aby bolo MsZ  25. 2. 2021 a tam to bolo schválené? 

Primátor – ak by sa to nebolo urobilo takto, stavba by sa nebola ukončila a ostali by nám oči pre 
plač, lebo by sme museli vracať celý NFP. Dodatok bol na podpis na poslednú chvíľu.  

P. poslanec Hricko – chápeme aj mesto, ale postup by mal byť taký ako povedal poslanec Tkáč; 

- keďže už na meste pracuje stavebný inžinier, je potrebné, aby sa projekty lepšie kontrolovali, aby 
nedochádzalo s takýmto veciam – neoprávneným výdavkom. 

Primátor – firma TANOT urobila dobrú, kvalitnú prácu, je to seriózna firma. Napr. prípravu na váhu 
urobili grátis a tiež niektoré položky nenavyšovali. 

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – vývoz odpadu sa nedal riešiť nejak ináč? 

Primátor – rokovali sme o tom s Ing. Digoňovou, aj Ing. Dvorskou, kde sme posúdili, aby bol tento 
odpad riadne zlikvidovaný podľa zákona. Nechceli sme, aby bol z toho v budúcnosti problém. Keď 
sa odvážal odpad z ObZS mimo smetiska, bol z toho problém, čomu sme sa my chceli vyhnúť. 
S firmou Kosit sme dohodli zníženie ceny za tento odpad. Odpad odvážala naša stará Liaz, kde sme 
chceli tiež ušetriť.  

P. poslanec Ferko – firma Kosit má 7 druhov odpadu. Neplatíme my stále ten najdrahší? Už som sa 
to na MsZ raz pýtal, ale nedostal som odpoveď.  

Primátor – množstvo odpadu sme si nevymysleli. Ak by sme ho neboli vyviezli, Zberný dvor by sa 
nemohol ukončiť. Tento odpad bol moje dedičstvo. 

 



 

 

8 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o použitie 
nevyčerpaných úverových prostriedkov  vo výške: 30.262,73 € 

TANOT s. r. o. – 21.424,96 € 
OZÓN Hanušovce a. s. – 8.837,77 € 
 
 
 
SCHVAĽUJE - čerpanie nevyčerpaných finančných prostriedkov z úverového zdroja vo výške: 
30.262,73 € 
ŽIADA - PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 v účtovníctve mesta v zmysle predloženého 
Návrhu. 
Hlasovanie poslancov 4/7 za, 2/7 zdržal sa, 1/7 proti.  
 
 
 

k bodu 6/ Doručené žiadosti občanov - Zvar s. r. o., Slovenská 354/29, 

 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Digoňovej. Tá informovala prítomných o žiadosti zo dňa 23. 04. 2021 

spoločnosti ZVAR s. r. o., ktorá žiada o odkúpenie pozemku KN-C parcely č. 343 o výmere 170 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, LV 1481 z dôvodu zriadenia parkoviska pre plánovanú 

pekáreň spoločnosti. Mesto Hanušovce nad Topľou predmetnú žiadosť nevyužíva a neplánuje jej 

využitie pre potreby mesta ani do budúcnosti. Mesto navrhuje predaj pozemku formou verejnej 

obchodnej súťaže.  

P. poslanec Tkáč – ešte predtým ako by som predával parcelu č. 343 by som vysporiadal parcelu p. 

Straku Štefana st., aby on užíval len svoje parcely a mesto tiež užívalo len svoje parcely – vzájomne 

ako prvé vysporiadať toto; 

- potom treba riešiť územný plán a až potom odpredaj pozemku na parkovisko. 

Mgr. Straka Slavomír -  s manželkou chceme otvoriť pekáreň na kváskové pečivo v budove 

predajne Rubín. Preto chceme budovu zrekonštruovať, upraviť okolie budovy, terén a vybudovať 

parkovacie miesta pre zákazníkov pekárne.  Som občanom mesta, zamestnávam v meste cca 60 

ľudí, podporujem, investujem do  mestských zámerov. Aj v budúcnosti mám záujem pomáhať 

mestu.  Pozemok, ktorý chcem odkúpiť mesto nevyužíva.  

Stiahnuté z rokovania! 
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k bodu 8/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:   

RNDr. Hedviga Rusinková ...............................                       Stanislav Hricko ................................. 

 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 20:30 hod. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

  

 


