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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Zápisnica  

z 32. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou  

zo dňa 15. júna 2022  

 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v meste – RO č.2            

                                                                                                                                               predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

3) Rozpočtové opatrenie č.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022           predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

4) Interpelácie poslancov 

5) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga,  Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová, Martin Tkáč,  

Ing. Miloslav Kolesár  

Neprítomný: Ján Gašpar, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica,  JUDr. Eva Knašinská 
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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.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Jozef Varga 

              Členovia: Pavol Minár, Anna Fáberová, 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Miloslav Kolesár, Mgr. Ľuboš Sopoliga 

2. Skrutátora: Jozef Knašinský 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

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

 

 

Zrušenie uznesenia 343/2022 a 344/2022 

 

     Referoval primátor mesta. Uviedol, že porade s  kontrolórkou (kvôli nezrovnalostiam),  navrhuje 
zrušiť pôvodné uznesenia č. 343/2022 Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít 
v meste, a uznesenie č. 344/2022 Rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 
2022.  

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

RUŠÍ uznesenia č. 343/2022 a 344/2022. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 
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k bodu 2/  Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v meste – RO č.2 

 
 
    Referovala Ing. Jenčíková, vedúca finančného oddelenia. Z dôvodu viacerých, už schválených 
investičných aktivít v meste Hanušovce nad Topľou, vznikla potreba krytia výdavkových kapitálových 
položiek, v zmysle financovania vlastného vkladu ako aj krytia výdavkov, ktoré budú refundované nie 
systémom predfinancovania.  
Uznesením č. 343/2022 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou, zo dňa 
11. 05. 2022, Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, prerokovalo a schválilo prijatie 
úveru vo výške 300.000,00 €, od subjektu VÚB, a. s. a kúpu minitraktora formou lízingu vo výške 
60.000,00 €. V spomínanom uznesení sa prerokovali a schválili konkrétne sumy pre dané investičné 
aktivity:  

- Parkovisko pri OBZS – 2. etapa 
- Pozemné komunikácie I. 
- Dom kultúry (prístupové schodisko) 
- Ľadová plocha dofinancovanie a dobudovanie infraštruktúry 
- Dom kultúry (sála). 
Investičné aktivity, ktoré boli prerokované ale neboli schválené, aby ich úhrada bola krytá formou 
úverových prostriedkov sú nasledovné:  
- Zdravotné stredisko – klimatizácia  

- Zberný dvor – vybavenie  

- Rozšírenie kamerového systému  

- Pozemné komunikácie II.  

- Vnútroblok. 

 
Primátor - na pozemné komunikácie máme schválených 260.000,- Eur a tiež príspevok na 
parkovisko. Potrebujeme financie na dofinancovanie.  
P. poslanec Varga – v kultúrnom dome sa nemôžu uskutočňovať kultúrne podujatia, lebo tam 
nemáme protipožiarne dvere. A tiež schodisko je vo veľmi zlom stave, je nebezpečné. Môže dôjsť 
k úrazu.  
Čurlik Andrej, vedúci údržby a správy majetku mesta – namiesto multicaru chceme minitraktor 
s vlečkou, výkopom, odhŕňač snehu, zametaciu kefu. Má väčšiu výbavu a je lacnejší ako multicar.  
P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem použiť financie z fondu rezerv; 
- v dnešnej dobe zobrať úver je veľmi riskantné. Nie je fér urobiť novému vedeniu „sekeru“ vo 
výške 300.000,- Eur, nakoľko budú voľby.  
Ing. Jenčíková – nečerpala by som z fondu rezerv. Financie z fondu rezerv potrebujeme použiť na 
Pastovník.  
P. poslanec Tkáč – niekedy sme brali preklenovacie úvery. Ideme zobrať úver 300.000,- na 10 
rokov a splácať sa začne až 01. 01. 2023. Vtedy tu už možno polovica z nás nebude. Na nejaký čas 
ste mohli zobrať preklenovací úver. Nevieme, na koľko nám stúpne cena EE.  
Primátor – pôvodný návrh na úver bol 470.000,- Eur. Podmienky v banke sú dobré. My ako mesto 
sme schopný splácať ročne 125.000,- Eur. My ešte splácame úvery ako rekonštrukcia ZŠ, 
rekonštrukcia malého kaštieľa, strecha MsÚ a iné.  
P. poslanec Mgr. Sopoliga – prečo si nevyužil preklenovací úver, ale ideme do takého veľkého 
úveru? V štáte sa rozhadzujú peniaze, ktoré potom budú chýbať v obciach. Ideme do veľkého 
rizika. Nafta, benzín, EE idú rapídne hore. Budú nám chýbať financie na bežné fungovanie a nieto 
ešte na úver. Povedal si, že na ľadovú plochu už peniaze nepôjdu.  
Ing. Socha – pri ľadovej ploche sa navýšenie týka zvýšenia cien materiálu, nie novej infraštruktúry. 
Primátor – ak sa úver neschváli, tak ja nemôžem podpísať zmluvu a celý projekt ľadovej plochy 
padne. A škoda je tých 300.000,- Eur, ktoré máme schválené od Ľadového zväzu. 
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P. poslanec Tkáč – podľa personálneho auditu na MsÚ prezamestnanosť. Lekári platili vyššie 
nájomné, teraz platia nižšie. Za nájom hrobov sú také minimálne sumy, že to máme na kosenie na 
1 rok. Financie treba hľadať tu. 
Primátor – my sme tu preto, aby smer reagovali na potreby ľudí. Ľudia potrebujú kultúru – Dom 
kultúry, šport – ľadová plocha, údržba mesta – cesty, chodníky. Mesto to potrebuje.  
P. poslanec Mgr. Sopoliga – ja by som riešil len kultúrny dom. Cesty by som riešil cez iné zdroje. 
Najjednoduchšie je fungovať z cudzích peňazí, ale treba hľadať aj vlastné zdroje.  
P. poslanec Ing. Kolesár – je škoda prísť o financie, ktoré máme schválené.  
 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec Tkáč 21:40 hod. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
PREROKOVALO  rozpočtové opatrenie č. 2 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 (prijatie úveru na 
financovanie investičných aktivít v meste Hanušovce nad Topľou v roku 2022) 
- financovanie minitraktora formou lízingu; 
BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky; 
SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 – zmenu rozpočtu na rok 2022 
- v príjmovej časti zvýšenie 300.000,00 € na 5.240.820,00 € 
- vo výdavkovej časti zvýšenie 300.000,00 € na 5.240.820,00 € 
- Parkovisko pri OBZS – 2. etapa – 53.951,00 € 
- Pozemné komunikácie I. – 189.376,00 € 
- Dom kultúry (prístupové schodisko) – 29.326,00 € 
- Ľadová plocha dofinancovanie a dobudovanie infraštruktúry – 17.851,00 € 
- Dom kultúry (sála) – 9.496,00 € 
- t. j. celkový rozpočet vyrovnaný; 
 
-uzatvorenie zmlúv na realizáciu vyššie uvedených investičných aktivít, s jednotlivými 
víťazmi verejných obstarávaní, resp. v prípade, že verejné obstarávanie nie je potrebné, 
s dodávateľmi ktorí poskytnú najvýhodnejšie podmienky; 
 
- kúpu minitraktora vo výške 60.000,00 € - forma financovania lízing. 
 
ŽIADA primátora mesta Hanušovce nad Topľou, PhDr. Štefana Straku, danú zmenu premietnuť 
do rozpočtu mesta pre rok 2022. 
Hlasovanie poslancov 4/6 za, 2/6 zdržal sa.  

 

 

k bodu 3/ Rozpočtové opatrenie č. 3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

 
 
     Referovala Ing. Jenčíková. Uviedla, že v rozpočtovom opatrení č. 3 sú len povinné údaje, ako: 
vyplatenie odmien z kolektívnej zmluvy 350,- Eur, ktoré sme boli povinný vyplatiť a upravenie 
normatívov v ZŠ – štátne financie. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, 
PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2022; 

SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu na rok 2022 
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- v príjmovej časti zníženie o – 101.629,01 € na 5.139.190,99 € 

- vo výdavkovej časti zníženie o – 101.629,01 € na 5.139.190,99 € 

- t. j. celkový rozpočet vyrovnaný; 

ŽIADA primátora mesta Hanušovce nad Topľou, PhDr. Štefana Straku, danú zmenu premietnuť 

do rozpočtu mesta na rok 2022. 

Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

 

 

K bodu 5/ 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:   

Ing. Miloslav Kolesár  ..................................                        Mgr. Ľuboš Sopoliga  .................................. 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                      PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                        primátor mesta  

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 22:20 hod. 
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