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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 25. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

 zo dňa 22. septembra 2021  

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Správa z kontroly                                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

4) Informácia o pripravovanej investícii spoločnosťou KOSIT a. s.                      

5) Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hanušovce nad Topľou 

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Štefan Straka 

6) Schválenie dodatku č.2 k VZN mesta Hanušovce nad Topľou č.5/2014 o určení výšky príspevku v školách a     

školských zariadeniach                                                                                              predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

7) Schválenie VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou pre 

deti s trvalým pobytom v Hanušovciach nad Topľou, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie                                                                                                                                     

                                                                                                                                      predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

8) Delegovanie členov Rady školy za zriaďovateľa                                               predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

9) Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta – rozšírenie cintorína                         predkladá: PhDr. Štefan Straka 

10) Schválenie žiadostí o finančný príspevok                                                        predkladá: PhDr. Štefan Straka 

11) Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2021                                      predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

12) Doručené žiadosti:                                                                                              predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

       a) Emília Knašinská  

       b) Vincent Horvát  

       c) Štefan Cibrík  

       d) Ing. Juraj Palko   

       e) Štefan Straka st. 

       f) ZVAR s. r. o.  

       g) Peter Golmic 

       h) Peter Kochyt  

      ch) HADAC s. r. o 

        i) Bc. Ján Drotár 

        j) Ondrej Kolesár   

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Ing. Miloslav Kolesár,  

Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár                                                                                                                                                                                                                   

Ospravedlnení:    Bc. Ján Voľanský, Martin Tkáč, RNDr. Hedviga Rusinková, 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. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Jozef Knašinský  

              Členovia: Mgr. Pavol Minár, Stanislav Hricko  

BERIE NA VEDOMIE 

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

2. Skrutátora: Jozef Varga  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

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

 

 

k bodu 5/ Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Primátor uviedol, že mesto navrhuje úpravu cenníka za prenajímanie nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou, konkrétne prenájom nebytových priestorov pre 
poskytovateľov zdravotníckych služieb zo 17,- Eur na m2/rok, na 8,50 Eur na m2/rok. Mesto dostalo 
dotáciu vo výške cca 700.000,- Eur s podmienkou obsadenia ObZS lekármi. Mesto navrhuje 
účinnosť zmlúv na 5 rokov.  

Ing. Jenčíková, vedúca finančného oddelenia  dopad v príjmoch na rozpočet by bol o polovicu 
menší. 

Primátor – poplatky za energie si nájomcovia budú platiť sami. V minulosti boli v platení energií 
statky, zmätky, teraz má každá ambulancia svoj elektromer a merače tepla.  

P. poslanec Ing. Babica – riešiť v ObZS jednodňových lekárov; 

- premiestniť ADOS do iných priestorov ObZS a tieto priestory uvoľniť jednodňovým lekárom. 

P. poslanec Mgr. Minár – v histórii bola chyba - povolenie výstavby objektu MUDr. Dulinom.  

MUDr. Mikovčíková – v minulosti sme mali veľké problémy s mestským úradom. Nemali sme 
vyúčtovania, exekútorovi nás posunuli. Preto si MUDr. Dulina postavil vlastnú ambulanciu. Všetci 
lekári mali zlé skúsenosti s mestom. My sme tu do večera, pracujeme pre vašich ľudí, investovali 
sme do týchto priestorov a to treba zohľadniť.  
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Ščureková – my sme dostali v ObZS nevyhovujúce priestory, najmenšie, najhoršie. Hygiena nám 
tieto priestory neschváli. My sa budeme musieť presťahovať do iných priestorov. Sestra a lekárka 
nemajú vlastnú miestnosť na prezlečenie z infekčného do bezinfekčného prostredia, toaletu majú 
cez dve čakárne. Neviem, ako mohol niekto takto naprojektovať ambulanciu všeobecného lekára. 
My v takýchto priestoroch nemôžeme pracovať.  

Primátor – hľadáme riešenia. 

P. poslanec Ing. Babica – p. Ščureková, vy máte voči mestu dlh. Hovoríte, že my si máme plniť 
povinnosti.  

Ščureková – čo má spoločné lekáreň s ambulanciou?  

Ing. Jenčíková – boli ste vyzvaná niekoľkokrát mestom a vy ste to ignorovali.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem, aby na najbližšie MsZ podal primátor správu 
o vyhovujúcich a nevyhovujúcich priestoroch a stanovisko RÚVZ, aby sme to mohli riešiť; 

- zvolať pracovné stretnutie v ObZS. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť, PREROKOVALO Dodatok č. 5 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad Topľou, ktorým sa mení bod 2. 
Prílohy č. 1 Cenník za prenajímanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou 
nasledovne: 2. Prenájom nebytových priestorov pre poskytovateľov zdravotníckych služieb min. 
8,50 €/m2/rok, SCHVAĽUJE Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hanušovce nad Topľou, ktorým sa mení bod 2. Prílohy č. 1 Cenník za prenajímanie nehnuteľností 
vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou nasledovne: 2. Prenájom nebytových priestorov pre 
poskytovateľov zdravotníckych služieb min. 8,50 €/m2/rok. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 
 

k bodu 6/ Schválenie dodatku č. 2 k VZN mesta Hanušovce nad Topľou č. 5/2014 o určení výšky 

príspevku v školách a  školských zariadeniach 

 

 

     Primátor udelil slovo PaedDr. Vargovej, vedúcej školského úradu. Tá oboznámila prítomných 
s návrhom VZN, kde sú uvedené zmeny v § 2 ods. 4 písm. a) a ods. 5, ktoré vyplynuli z dôvodu 
zmien právneho predpisu č. 245/2008 Z. z. – zákona o výchove a vzdelávaní.  

Zmeny v § 3 ods. 3 písm. a) b) a ods. 4 boli vykonané na základe podnetu riaditeľky ZUŠ. 

P. poslanec Ing. Babica – VZN bolo vyvesené? 

PaedDr. Vargová, školský úrad – vyvesený bol len dodatok; 

P. poslanec Ing. Babica – VZN nemôže začínať § 2 treba ho prepracovať. 

 

Stiahnuté z rokovania! 
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k bodu 7/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o 
určení spádovej Materskej školy Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou pre deti s trvalým 

pobytom v meste Hanušovce nad Topľou, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

 

 

     Referovala PaedDr. Vargová. Určenie spádovej materskej školy VZN pre deti s trvalým 
pobytom v meste Hanušovce nad Topľou, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie je dané 
ustanovením § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena v právnom predpise je účinná od 10. 07. 2021.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga - predniesol návrh, v akej podobne by malo byť schvaľované VZN 
2/2021 „Čl. II Spádová materská škola“ tak, aby bolo jednoznačné, pre koho sa VZN schvaľuje. VZN 
2/2021 Čl. II Spádová materská škola, by malo byť schvaľované nasledovne: „Materská škola 
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou sa určuje ako spádová materská škola pre deti           
s trvalým pobytom v meste Hanušovce nad Topľou, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 
povinné“. Následne bola zmena zapracovaná do VZN. 

Predpokladaný materiál nemá dopad na rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy    
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou. Mestské zastupiteľstvo Mesta 
Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce 
nad Topľou k VZN mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy            
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou. Mestské zastupiteľstvo Mesta 
Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou 
č. 1/2021 o určení spádovej Materskej školy Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou pre deti   
s trvalým pobytom v meste Hanušovce nad Topľou, v ktorej plnia povinné predprimárne 
vzdelávanie. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 
 
 

k bodu 8/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri  Základne umeleckej škole,  

Budovateľská  486/17, Hanušovce nad Topľou 

 
     Referovala PaedDr. Ľubica Vargová. Uviedla, že nakoľko p. Ferko sa vzdal člena v Rade školy pri 
Základnej umeleckej škole v Hanušovciach nad Topľou ku dňu 01. 06. 2021, potrebujeme doplniť 
nového člena do Rady školy.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem Mgr. Minára. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na: delegovanie 
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole Budovateľská 486/17, 
Hanušovce nad Topľou 1. Mgr. Pavol Minár, BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzdaní sa členstva 
zástupcu zriaďovateľa delegovaného do Rady školy pri Základnej umeleckej škole Budovateľská 
486/17, Hanušovce nad Topľou - pána Martina Ferka, v súlade s § 25 ods. 12 písm. b) zákona 
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596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov:  
 
Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou Mestské zastupiteľstvo Mesta 
Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej 
škole Budovateľská 486/17, Hanušovce nad Topľou: 1. Mgr. Pavol Minár. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa.   

 
 

 

k bodu 9/ Kúpa pozemkov do výlučného vlastníctva mesta 

 

 

     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných o odkúpení nehnuteľností do výlučného 
vlastníctva z dôvodu rozšírenia mestského cintorína. Momentálne je na cintoríne iba 40 voľných 
miest. Mesto dalo vypracovať geometrický plán. Rokovalo sa s vlastníkmi pozemkov, ktorí súhlasili 
s odpredajom pozemkov za cenu 5,- Eur/m2. Časť pozemkov vlastní aj Slovenský pozemkový fond, 
s ktorým tiež prebiehajú rokovania.  
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO   výkup pozemkov do 
výlučného vlastníctva mesta za účelom rozšírenia cintorína, BERIE NA VEDOMIE  výkup pozemkov 
do výlučného vlastníctva mesta za účelom rozšírenia cintorína, SCHVAĽUJE  kúpu nasledujúcich 
nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva Mesta Hanušovce nad Topľou: Nehnuteľnosti evidované 
Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, katastrálnym odborom, pre okres Vranov nad Topľou, 
obec Hanušovce nad Topľou, katastrálne územie Hanušovce nad Topľou ako: 
 a) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/3 – orná pôda o výmere 923m2,  
b) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 765/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2,  
c) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/4 – orná pôda o výmere 654 m2,  
d) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 766/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2,  
e) ako parcela registra „C“, parcelné číslo 785/93 – orná pôda o výmere 92 m2 ktoré boli vytvorené 
na základe Geometrického plánu č. 17/2021 zo dňa 27.05.2021, vyhotoviteľom ktorého je ADYTON 
s. r. o., so sídlom Bendíkova 7, 080 01 Prešov, IČO: 46 617 795, číslo úradného overenia GP: G1-
360/21 a to za kúpnu cenu 5,-Eur za 1 m, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  zabezpečiť finančné 
prostriedky na kúpu pozemkov vo výške 11.230,-  eur v rozpočte mesta na rok 2022. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 
 

k bodu 12d/ Doručené žiadosti občanov – Ing. Juraj Palko, Širiava 688/58,  

Hanušovce nad Topľou 

 

     Referoval primátor mesta. Dňa 07. 02. 2021 bola mestu doručená žiadosť menovaného 
o odkúpenie parcely č. 2185/48 podľa LV č. 1481, ktorý sa nachádza v susedstve nehnuteľnosti. 
Žiadosť bola prerokovaná na 21. rokovaní MsZ, ktoré sa konalo 28. 04. 2021. V zmysle uznesenia č. 
242/2021 dalo mesto vypracovať znalecký posudok na predmetnú parcelu. Znalecký posudok 
stanovil hodnotu pozemku na sumu 6.063,90 Eur. Mesto navrhuje predaj predmetnej parcely za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom formou osobitného zreteľa.  
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P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia neprerokovala predloženú žiadosť, nakoľko sa o nej 
rokovalo dňa 22. 04. 2021; 

- stavebná komisia prijala odporúčanie pre mesto k pasportizácii pozemkov a odporúčaniu, čo je 
k predaju (stanoviť, čo je na predaj, pravidlá predaja). 

P. poslanec Hricko – tieto pozemky nie sú na stavby domov – sú strmé a je tam riziko zosuvu pôdy. 
Aj cena je lukratívna za takýto pozemok.  

Ing. Dvorská, stavebný úrad – v územnom pláne sú to pozemky na výstavbu, ale územie je 
definované  ako zosuvné. O túto lokalitu nie je záujem na výstavbu, je to zosuvné územie, každý 
má obavy.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO zámer predaja majetku 
mesta Hanušovce nad Topľou ako osobitný zreteľ, SCHVAĽUJE  zámer predaja pozemku ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a to: 1. C-KN parc. č.: 2185/48 o výmere 435 m2, vedenú na LV č. 1481 
– Mesto Hanušovce nad Topľou, pre: Ing. Juraja Palka, Širiava 688/58,, Hanušovce nad Topľou. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná parcela sa nachádza v susedstve 
žiadateľa, ŽIADA primátora mesta, aby prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ zabezpečil 
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností                s dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa 
tohto uznesenia v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona              č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

 

bodu 12g/ Doručené žiadosti občanov – Peter Golmic, Šarišská 519/27,  

Hanušovce nad Topľou   

 

     Referoval primátor mesta. Dňa 23. 02. 2021 bola mestu doručená žiadosť Petra Golmica 
o odkúpenie parcely č. 475/19 o výmere 323 m2. Predmetný pozemok vznikol pri čistení, 
vyrovnávaní a úprave pozemku, nachádza sa v oplotenom areáli autoservisu.  Bol predložený 
geometrický plán a stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý nemá pripomienky 
k odpredaju.  

P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia súhlasila s odpredajom pozemku. 

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia súhlasila s odpredajom pozemku. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o odkúpenie 
pozemku KN-C parcely č. 475/19 o výmere 646 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. G1-746/2020 zo dňa 
14.12.2020 z pozemkov 475/1 – 34 m2 , 2909/2 – 73 m2 a 3139/2 – 216 m2 . Predmetný pozemok 
vznikol pri čistení, vyrovnávaní a úprave pozemku, nachádza sa v oplotenom areáli autoservisu, 

BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok,  
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SCHVAĽUJE  zámer predaja novovytvorenej parcely č. 475/19 (ZPaN) o výmere 646 m2 podľa GP č. 
G1- 746/2020 zo dňa 14.12.2020 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou ako dôvod 
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov pre žiadateľa: Golmica Petra, Šarišská 519/27, 094 31 Hanušovce nad Topľou. 
Osobitný zreteľ' spočíva v tom, že žiadateľ predmetný pozemok vytvoril pri čistení, vyrovnávaní     
a úprave pozemku, nachádza sa v oplotenom areáli autoservisu, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA 
zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

k bodu 12h/ Doručené žiadosti občanov – Peter Kochyt,  

Námestie kozmonautov 1468/14,  Košice 

 

 

     Referoval primátor mesta. Dňa 27. 08. 2020 bola mestu doručená žiadosť Petra Kochyta, ktorý 
žiadal o odkúpenie pozemku KN-C parcely č. 3147/36 o rozmere 57 m2, alebo susediacej časti s 
jeho pozemkom č. 84/5 do osobného vlastníctva. Predmetný pozemok sa nachádza pri 
Hanušovskom potoku a susedí s pozemkom žiadateľa. Dňa 21. 09. 2020 bola doručená žiadosť 
o odkúpenie parcely č. 3114/1 o rozlohe 23m2 , ktorá sa nachádza pri jeho pozemku. Uvedenú 
časť dlhodobo užíva 30 rokov.  

P. poslanec Ing. Kolesár - stavebná komisia odporúča odpredať  pozemok. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť Petra Kochyta,  kde  
žiada o odkúpenie pozemku KN-C parcely  č. 3147/36 v celosti 57 štvorcových metrov alebo 
susediacej časti s jeho pozemkom číslo 84/5   v k. ú. Hanušovce nad Topľou do osobného 
vlastníctva  a o odkúpenie pozemku KN-C parcely číslo 3114/1 o rozlohe 24 m2  , ktorá sa nachádza 
pri jeho pozemku KN-C parcely č. 84/5 za jeho oplotením (prihradenie si pozemku). Uvedenú  časť 
dlhodobo užíva cca 30 rokov. Žiadosť bola doplnená o vypracovaný geometrický plán pozemku 
žiadateľom, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný 
poriadok, SCHVAĽUJE  zámer predaja parcely č. 3147/36 (OP) o výmere 26 m2  a  novovytvorenej 
parcely č. 3114/24 (ZPaN) o výmere 20 m2   podľa GP č. plánu 26/2020, mapový list č. Hanušovce           
n. T. 7-3/1 na oddelenie parciel 84/7-9, 3114/24 zo dňa 20.01.2021 v katastrálnom území Hanušovce 
nad Topľou ako dôvod osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1191 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa: Petra Kochyta, Námestie kozmonautov  1468/14, 040 
12 Košice. 
Osobitný zreteľ' spočíva v tom, že žiadateľ   predmetné  pozemky dlhodobo užíva cca 30 rokov. 

ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.  
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k bodu 4/ Informácia o pripravovanej investícii spoločnosťou KOSIT a. s.                      

 

    Primátor udelil slovo pracovníkom spoločnosti Kosit a. s.  Tí predstavili projekt mechanicko 
biologickej úpravy odpadu. Od 01. 01. 2023 ukladá legislatíva obciam a mestám uložiť odpad na 
skládku po biologickej úprave. Nebude možné ho tam uložiť pred spracovaním, ale až po 
spracovaní. Tento projekt by chceli realizovať v obci Bystré, ale cez prístupovú cestu v k. ú. 
Hanušovce nad Topľou. A tiež protihluková stena by mala stáť v k. ú. Hanušovce nad Topľou.  

Spoločnosť spracováva ročne 250.000 ton odpadu. Majú 250 vozidiel a 1.250.000 ton voľnej 
kapacity na uskladnenie odpadu. Spoločnosť zamestnáva 800 zamestnancov. Skládka Petrovce má 
kapacitu príjmu odpadu 55.000 ton ročne.  

Linku na biologickú úpravu odpadu by chceli postaviť na Železničiarskej ulici v priestoroch bývalej 
Tehelne. Pozemok nie je niekoľko rokov využívaný. Dané územie je vedené ako enviromentálna 
záťaž, nakoľko tam niekedy vytiekli mazutové zásobníky. Realizáciou zámeru dôjde k lepšiemu 
dočisteniu územia a lepšiemu monitorovaniu daného územia. Lokalita je vhodná, pretože sa 
nachádza v priemyselnej oblasti.  

Zariadenie by pozostávalo z vrátnice s váhou, prevádzkovej budovy (príjem odpadu, spracovanie 
odpadu, bio filter, stabilizácia odpadu, dozrievacie plochy).  S realizáciou by chceli začať v októbri 
2022 a skolaudovať v 4. Q. 2023.  

Realizácia by pre mesto znamenala vyriešenie potreby úpravy odpadu, revitalizácia územia, tok 
vozidiel presunutých na linku a vytvorenie 20 – 30 pracovných miest – napr. rómovia, ktorí tam žijú 
a n. o. Luneta. 

P. poslanec Knašinský – my sme mali informácie, že toto čo je vybudované je posledná kazeta.  

Kosit – áno, ktorá má kapacitu 10 -15 rokov (ak bude odpad prechádzať mechanicko biologickou 
úpravou, tak ešte dlhšie); 

- aj keď mesto odpad triedi, nikdy to nie je 100%. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga – ďalší odpad nám už sem nevozte! 

Primátor – je tu u značnej časti verejnosti podráždenie, že tu tá skládka je, má to nejaké negatívne 
dopady. 

P. poslanec Ing. Babica – mesto Hanušovce nad Topľou je akcionárom vašej spoločnosti - nemáme 
žiadnu informáciu o hospodárení; 

- nemáme žiadne výhody, úľavy; 

- záťaž komunikácií. 

P. poslanec Hricko – už som viackrát hovoril, aby sme išli do vlastnej separačnej linky. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  informáciu spoločnosti 
KOSIT a. s. o pripravovanej investícií.  
Hlasovanie poslancov 5/7 za, 2/7 proti. 

 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec Mgr. Sopoliga. 
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k bodu 12a/ Doručené žiadosti občanov - Emília Knašinská,  

Komenského 37/22, Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Babicovi. Uviedol, že MsZ súhlasilo s investíciou, aj kompenzáciou. P. 

Knašinská má predložiť špecifikáciu prác. Na základe týchto prác my musíme mať fa. Fa bude 

kompenzovaná s nájomným na finančnom oddelení. Zápočet ide mimo MsZ. 

 

Stiahnuté z rokovania! 

 

  

k bodu 12c/ Doručené žiadosti občanov – Štefan Cibrík,  

Pod Šibenou 691/24, Hanušovce nad Topľou 

 

     Referoval primátor mesta. Dňa 28. 07. 2021 bola mestu doručená žiadosť p. Cibríka 
o odkúpenie časti pozemku KN-C parcely č. 2603/2 podľa LV č. 1481, ktorú žiadateľ užíva ako 
garáž. Na dĺžku chce 14 metrov. Na predmetnom pozemku sa nachádza miestna komunikácia 
v časti mesta – ul. Pod Šibenou.  

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku.  

P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia o tejto žiadosti nehlasovala. Nemáme geometrický 
plán.; 

- občan chce zlegalizovať stavbu, vážime si to; 

- doložiť GP + vyjadrenie stavebného úradu.  

 

Stiahnuté z rokovania! 

 
 

k bodu 12e/ Doručené žiadosti občanov – Štefan Straka st., Slovenská 687/57, 

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval primátor mesta. Štefan Straka st. a Zuzana Straková žiadajú o zrušenie 
a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou. Pri obchodnom dome Rubín vlastní p. 
Straka s manželom 2/3 nehnuteľnosti. 1/3 vlastní mesto. Žiadajú o odkúpenie 1/3 od mesta.  

P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia súhlasila s odpredajom. 

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia súhlasí s vysporiadaním pozemkov; 

- parcela ktorá je zarovno s budovou chceme odkúpiť pre mesto. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO 
      A1) žiadosť  Štefana Straku a manželky Zuzany Strakovej, Slovenská  687/57, 094 31 Hanušovce 
nad Topľou, ktorí sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci Hanušovce nad 
Topľou, katastrálne územie Hanušovce nad Topľou a sú zapísané na LV č. 25 ako pozemky — parcely 
registra „C":  

               a) parc. č. 344/1 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 -  spoluvlastnícky podiel 
mesta vo veľkosti 1/3  (16 m2) = 293,60- Eur, 

   b) parc. č. 344/2 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 - spoluvlastnícky podiel mesta 
vo vel'kosti 1/3 (26 m2) = 477,10- Eur,  

Hodnota spoluvlastníckeho podielu mesta na oboch pozemkoch je  určená vo výške sumy 770,70- 
Eur, ktorú by žiadatelia  mestu uhradili. Predmetný znalecký posudok je  prílohou žiadosti.  

Žiadatelia navrhujú Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (na základe ktorej 
nadobudnú vlastnícke právo k spoluvlastníckym podielom mesta vo veľkosti 1/3 na parc. č. 344/1 a 
344/2). 

       A2) žiadosť Štefana Straku a manželky Zuzany Strakovej, Slovenská č. 687/57, 094 31 
Hanušovce nad Topľou, ktorí sú vlastníkmi parcely registra „C", parc. č. 711/2 — zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 138 m2, na ktorej sa nachádza významná časť verejnej komunikácie — chodníka pred 
budovou RUBÍN. Za účelom presného zamerania uvedenej parcely nechali na vlastné náklady 
vyhotoviť geometrický plán, ktorý rozdelením existujúcej parcely 711/2, vytvoril novú parc. č. 
711/4 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, ktorá sa nachádza pod verejnou 
komunikáciou — chodníkom. Predmetný geometrický plán je prílohou  žiadosti.  

Hodnota uvedenej parcely je v sume 18,35- Eur/m2,  spolu za 31 m2  v sume 568,85- Eur. 
Predmetný znalecký posudok je  prílohou žiadosti, ako aj geometrický plán rozdelenia existujúcej 
parcely 711/2 na novú 711/4. 

Žiadatelia navrhujú Kúpnu zmluvu (kde ako predávajúci prevedú vlastnícke právo k parc. č. 711/4 na 
mesto ako kupujúceho). 

SCHVAĽUJE  

     B1) Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva (na základe ktorej 
nadobudnú/nenadobudnú vlastnícke právo k spoluvlastníckym podielom mesta vo veľkosti 1/3 na 
parc. č. 344/1 a 344/2), 

     B2)  Kúpnu zmluvu,  kde žiadatelia ako predávajúci prevedú vlastnícke právo k parc. č. 711/4  na 
mesto ako kupujúceho. 

Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.  
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k bodu 12f/ Doručené žiadosti občanov – ZVAR s. r. o., Slovenská 354/29,  

Hanušovce nad Topľou 

 

     Referoval primátor mesta. Firma Zvar s. r. o. na základe svojho investičného zámeru – 
vybudovania pekárne v obchodnom dome Rubín, žiada o umožnenie zriadenia elektrickej prípojky 
cez pozemok mesta a tomu zodpovedajúce zriadenie vecného bremena. Ide o pozemok KN-C 
parcely č. 327/1 o výmere 5009 m2 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou – areál MŠ. Vedenie by 
malo ísť cez dopravné ihrisko. Podmienkou realizácie je: terén upraviť do pôvodného stavu.  

Zvar s. r. o., Straka Slavomír – po ukončení prác sa terén dá do pôvodného stavu – vybetónuje, 
vyasfaltuje; 

- elektromer musí byť vyvedený za plot, aby mali elektrikári prístup k elektromeru. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o umožnenie 
zriadenia elektrickej prípojky cez pozemok mesta a tomu zodpovedajúce zriadenie vecného 
bremena. Ide o pozemok KN-C parcely č. 327/1 (ZPaN) o výmere 5009 m2 v k. ú. mesta Hanušovce 
n. T., zriadenie vecného bremena žiadateľ požaduje formou zmluvy z dôvodu realizovania 
elektrickej prípojky pre pekáreň, ktorej vlastníkom je spoločnosť ZVAR s .r. o., na Slovenskej 29, 
094 31 Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné 
prostredie a verejný poriadok, SCHVAĽUJE  

1. Umožnenie zriadenia elektrickej prípojky cez pozemok mesta KN-C parcely č. 327/1 (ZPaN) 
podľa LV č. 1481 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou podľa predloženej Situácie – výkres č. 02 
stavby Pekáreň – zriadenie prevádzky so stavebnými úpravami. 2.Po zrealizovaní elektrickej 
prípojky zrealizovať zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C parcely č. 327/1 podľa LV č. 
1481 v prospech žiadateľa. 

Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.  

 

 

 

k bodu 12ch/ Doručené žiadosti občanov – HADAC s. r. o., Slovenská 345, 

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval primátor mesta. Dňa 25. 05. 2021 bola doručená mestu Hanušovce nad Topľou 
žiadosť od HADAC s. r. o. o odkúpenie pozemku KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) o výmere 55 m2 
a parcely č. 436 (ZPaN) o výmere 1488 m2 podľa LV č. 1481 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou 
z dôvodu realizovania maloobchodného centra na predmetných pozemkoch. Po kúpe by 
predmetné parcely tvorili súčasť areálu budovy a pozemku, ktoré sú už vo vlastníctve žiadateľa. 
Pozemok sa nachádza na ul. Jarmočná pri budove Slovenskej sporiteľne. Vytvorením 
maloobchodného centra by v meste vznikli 30 nové pracovné miesta.  



 

 

12 

 

Hadac – žiadam o stanovisko poslancov, nakoľko chcem dať urobiť štúdiu, ktorá stojí 5.000,- Eur; 

- parkovisko zostane zachované. 

P. poslanec Hricko – pre mesto je to prísun vo forme daní a nových pracovných miest. 

P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia neodporúča predať pozemok č. 436 (z dôvodu 
dostatočného množstva obchodných centier), pozemok č. 443/4 odporúča predať bežným 
predajom. 

Primátor – predajom pozemku získame financie na ďalšie budovanie mesta. 

Ing. Dvorská, stavebný úrad – tento priestor je vedený v územnom pláne ako občianska 
vybavenosť – je to v súlade so zámerom p. Hadaca. 

P. poslanec Mgr. Minár – čo sa týka autobusových zastávok, mnohé mestá nám môžu závidieť – 
občan len vystúpi, nastúpi a autobus nikde nemusí zachádzať – žiadne zábradlia, nástupištia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť  HADAC, s. r. o., 
Slovenská č. 345, 094 31 Hanušovce nad Topľou, ktorá žiada Mesto Hanušovce nad Topľou 
o odkúpenie pozemku  KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) o výmere 55 m2  a parcely č. 436 (ZPaN) 
o výmere 1 488 m2 podľa LV č. 1481 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou z dôvodu realizovania 
maloobchodného centra na predmetných pozemkoch. Po kúpe by predmetné parcely tvorili súčasť 
areálu budovy a pozemku, ktoré sú už vo vlastníctve žiadateľa, t. j. pozemok KN-C parcely  č. 440/3 
a 443/2 podľa LV č. 1506 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko 
komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  

 1. o doloženie vypracovania neovereného geometrického plánu pozemku  žiadateľom,  

 2. aby prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ zabezpečil  pripravenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže podľa tohto uznesenia v zmysle  § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie poslancov 3/6 za, 1/6 proti, 2/6 zdržal sa.   

 

 

 

k bodu 12i/ Doručené žiadosti občanov – Bc. Ján Drotár, Bukovské 76/22,  

Hanušovce nad Topľou 

 

     Referoval primátor mesta. Uviedol, že dňa 21. 07. 2021 bola mestu Hanušovce nad Topľou 
doručená žiadosť Bc. Jána Drotára o odkúpenie mestského  pozemku KN-C parcely č. 443/4                
o výmere 55 m2 na ul. Kukorelliho v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti, ktorú užíva  a udržiava 5 rokov a ktorá tvorí súčasť výjazdu z budovy, 
ktorá je v jeho vlastníctve – budova súp. č. 370/29 na pozemku KN-C parcely č. 443/6 (ZPaN)            
a pozemku KN-C parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o odkúpenie 
mestského pozemku KN-C parcely č. 443/4 o výmere 55 m2 na ul. Kukorelliho v k. ú. mesta 
Hanušovce nad Topľou z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti, ktorú užíva           
a udržiava 5 rokov a ktorá tvorí súčasť výjazdu z budovy, ktorá je v jeho vlastníctve – budova súp. 
č. 370/29 na pozemku KN-C parcely č. 443/6 (ZPaN) a pozemku KN-C parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa 
LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre 
výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, SCHVAĽUJE  odpredaj predmetného pozemku. 

Hlasovanie poslancov 1/6 za, 3/6 proti, 2/6 zdržal sa.   

 

 
 

k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení  

 
     Predkladá primátor mesta. Uviedol, že bolo splnených 9 uznesení, 2 nesplnené a 5 je v plnení.  
 
 
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, 
SCHVAĽUJE nový termín k uzneseniam:  

- uznesenie č. 80/2019 – 31. 12. 2021  

- uznesenie č. 121/2019 – 31. 12. 2021. 

Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

 

k bodu 3/ Správa z kontroly 

 
 
     Predmetom kontroly bola evidencia hrobových miest, nájomných zmlúv a príjmov z prenájmu 
hrobových miest oznámil primátor. Cieľom bolo dodržiavanie právnych predpisov a interných 
smerníc pri vedení evidencie hrobových miest. Kontrolórka v správe uvádza, že po zrušení 
Mestského podniku služieb Hanušovce nad Topľou s. r. o. bola správa cintorínov začlenená pod 
oddelenie údržby a správy majetku mesta a príslušný referát miestneho hospodárstva. Avšak táto 
agenda nie je zakomponovaná v Organizačnom poriadku MsÚ Hanušovce nad Topľou, ani 
v pracovnej náplni referenta. Podľa evidencie vedenej príslušným oddelením je na cintoríne 
vedených 1144 hrobových miest a z toho sú zaplatené len 765 hrobové miesta. Ostatné hrobové 
miesta sú nevyplatené z dôvodu, že nájomca zomrel, alebo pozostalá rodina nemá o hrobové 
miesto záujem. 
Kontrolórka odporúča: 
- zapracovať správu cintorína a domu smútku do Organizačného poriadku MsÚ,  
- domáhať sa svojich práv v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí využitím všetkých 
nástrojov a to napr. umiestnením lístka na hrobovom mieste a zároveň dodržiavať postupy § 22 
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, 
- zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvárať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
- evidenciu hrobových miest zosúladiť s § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  
 
P. poslanec Ing. Babica – na úradnej tabuli na cintoríne je neplatné VZN, staré poplatky – 
aktualizovať! 
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Ing. Jenčíková – p. Zošáková vedie evidenciu hrobových miest v zošite, ktorý si každý rok 
prepisuje. Sme predsa v 21. storočí! Fa sa vystavuje na 10 – ročné obdobie. Ifo soft v systéme 
ponúka hrobové miesta – zaplatiť a využiť túto možnosť evidencie.  
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu z kontroly, BERIE NA 
VEDOMIE Správu z kontroly, ŽIADA PRIMÁTOR MESTA - aktualizácia VZN č. 1/2013 
- aktualizáciu programu pre vedenie hrobových miest a poplatkov. 

Termín: 31. 12. 2021  

Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

                                                                                                      

 

k bodu 10/ Schválenie žiadostí o finančný príspevok  

 

     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných so žiadosťami o finančné príspevky a to 
žiadosť OZ Vegetabil, ktoré žiadajú od mesta dotáciu vo výške 5.000,- Eur a žiadosť PZ Lipiny, ktorá 
žiada 500,- Eur. 

Vegetabil chcú zrealizovať konzerváciu objektu (prestrešenie, stabilizáciu konštrukčných prvkov, 
vyčistenie objektu, oplotenie, nákup a inštaláciu kamerového systému). Cez tieto financie chcú 
zachrániť, čo sa zachrániť ešte dá. Celkový rozpočet majú 6.500,- Eur.  

PZ Lipiny sa odvolávajú na akciu, ktorá bola pri Veľkom kaštieli dňa 6. júla 2021, kde sa propagoval 
význam poľovníctva a rôzne sprievodné aktivity. Finančný príspevok žiadajú na pokrytie výdavkov 
na zabezpečenie vystúpenia sokoliarov, lesničiarov, vábičov. Celkový rozpočet na akciu bol 1.000,- 
Eur.  

P. poslanec Ing. Babica – v rozpočte nemáme toľko financií. 

Ing. Jenčíková – v rozpočte máme 1.000,- Eur; 

- môžeme to urobiť rozpočtovým opatrením, ale treba dať návrh, z akej inej položky uberieme. 

P. poslanec Ing. Kolesár – 1.000,- Eur je tiež nejaký peniaz. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o finančný 
príspevok pre občianske združenie Vegetabil - sušiareň liečivých rastlín zo dňa 25. 08. 2021           
vo výške 5.000,- Eur,  
- žiadosť o finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou                     
zo dňa 25. 8. 2021 vo výške 500,- Eur,  SCHVAĽUJE  finančný príspevok pre občianske združenie 
Vegetabil - sušiareň liečivých rastlín Hanušovce nad Topľou vo výške 1000,- Eur,  
- finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou vo výške 500,- Eur. 
Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.  
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k bodu 11/ Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2021  

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, vedúcej finančného oddelenia. Uviedla, že 30. 06. 2021 
dosiahli príjmy rozpočtu finančný objem 2.807.441,28 €, čo je plnenie rozpočtu 51,98 % 
k upravenému rozpočtu,  výdavky rozpočtu finančný objem 2.163.445,19 €, čo je plnenie rozpočtu 
40,66 % k upravenému rozpočtu.  
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia má zásadné pripomienky: 
- v položke odpadové hospodárstvo sa finančná komisia nestotožňuje s hodnotením „zabezpečuje 
sa efektívny zber a uloženie odpadu“ a tiež nakladanie s odpadovými vodami „splnený cieľ 
zabezpečenia kanalizačnej siete v meste bez porúch“ – nie je to pravda; 
- v príjmoch poukazujeme na pretrvávajúci nevyhovujúci až alarmujúci stav vo vymáhaní 
pohľadávok po lehote splatnosti a daňových nedoplatkov. Pohľadávky po lehote splatnosti za 1. 
polrok 2021 sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 125 094,- Eur. Narástli trojnásobne! Z toho  
v prvom polroku 2021 sa v porovnaní s 1. polrokom 2020 najviac zvýšili daňové nedoplatky po 
lehote splatnosti na dani z nehnuteľnosti o 73.927,- Eur, za vývoz TKO o 37.175,- Eur za služby 
a nájomné o 12.699,- Eur, čo predstavuje až 98,9% z celkových pohľadávok po lehote splatnosti.  
- u marginalizovanej skupiny obyvateľstva dlhy vykompenzovať prácou v prospech mesta; 
- roztriediť dane a platby za každý rok zvlášť; 
- vo výdavkovej časti rozpočtu mesta poukazujeme na pretrvávajúci a nezdôvodnený nárast 
výdavkov v položke energie, kde k 30. 06. 2021 je čerpanie už na 75,93% a bežné transfery, kde je 
plnenie rozpočtu na 123,4%; 
- finančná komisia odporúča vykonať kontrolu efektívnosti čerpania prostriedkov v projekte 
„Zvýšenie kapacity MŠ“, kde oproti rozpočtu projektu v čiastke 171.615,88 Eur sa čerpalo 
325.940,15 Eur, t. j. prekročenie o 154.324,27 Eur, namiesto 5% sme spolufinancovali 47,35%; 
- v projekte „Zberný dvor“ bola schválená dotácia vo výške 240.424,73 Eur s vlastným krytím vo 
výške 12.653,93 Eur. Skutočné výdavky 282.470,43 Eur sú o 42.045,70 Eur vyššie – spoluúčasť 
mesta namiesto 5% predstavuje 19,3%; 
- do uznesenia navrhujeme doplniť: 

- prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti 
a daňových nedoplatkov a predložiť informáciu  o prijatých opatreniach na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva,    Termín: október 2021; - kto konkrétne je 
zodpovedný za vymáhanie pohľadávok?  

- vyhodnotiť plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo záverečnej správy z auditu ľudských 
zdrojov na mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou z 31.10.2019 vypracovanou 
ekonomickou fakultou UMB,    Termín: november 2021 – ako sa mesto za tri roky 
vysporiadalo s prezamestnanosťou 

- požiadať VSD o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity ističov 
(zníženie amperickej hodnoty ističov) na odberných miestach, kde je nižší odber ako 
kapacita ističov,  Termín: október 2021. 

- finančná komisia žiada kontrolórku zapracovať do plánu kontrol na 1. štvrťrok 2022 kontrolu 
efektívnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov v projekte „Rozšírenie kapacity MŠ, 
ktorej finančné zúčtovanie bolo ukončené v roku 2021. 
Primátor – pravda je niekde v strede; 
- plnenie za TKO v 3. Q je cca 77%; 
- prijímali sa opatrenia ohľadom prezamestnanosti – zrušila sa chránená dielňa na kamerovom 
systéme 2 prac. miesta, znižoval sa úväzok upratovačky na MsÚ, riešili sa prenesené kompetencie, 
t. j. školský úrad, matrika, životné prostredie, stavebný úrad; 
- MŠ – naviac sa riešila statika MŠ, elektroinštalácia (nevyhovoval technický stav), opravovala sa 
kuchyňa MŠ (nevyhovujúci stav RÚVZ). 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Monitorovaciu správu – 
plnenie rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou   za 1. polrok 2021, KONŠTATUJE, ŽE  k 30. 06. 2021 
dosiahli: 
- príjmy rozpočtu finančný objem 2.807.441,28 €, čo je plnenie rozpočtu 51,98 % k upravenému 
rozpočtu, 

-  výdavky rozpočtu finančný objem 2.163.445,19 €, čo je plnenie rozpočtu 40,66 k upravenému 
rozpočtu, 

- plnenie zámerov, cieľov, ukazovateľov programového rozpočtu zodpovedá hodnotenému 
obdobiu 1. polroka 2021. 

BERIE NA VEDOMIE  stanovisko finančnej komisie k monitorovacej správe – plneniu rozpočtu 
mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2021, 

SCHVAĽUJE  monitorovaciu správu – plnenie rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 
2021, 

ŽIADA PRIMÁTORA MESTA  prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok po 
lehote splatnosti a daňových nedoplatkov a predložiť informáciu  o prijatých opatreniach na 
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,    Termín: október 2021, 
- vyhodnotiť plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo záverečnej správy z auditu ľudských zdrojov na 
mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou z 31.10.2019 vypracovanou ekonomickou fakultou 
UMB,    Termín: november 2021, 
- požiadať VSD o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity ističov (zníženie amperickej hodnoty 
ističov) na odberných miestach, kde je nižší odber ako kapacita ističov  
Termín: október 2021. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za. 
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k bodu 14/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 21:30 hod. 

  

 

 

 
 


