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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Zápisnica  

z 28. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou  

zo dňa 23. februára 2022  

 

 

Program: 

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

2) Rozpočtové opatrenie č.1 návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021                     predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

3) Kontrola plnenia uznesení                                                                                                     predkladá Ing. Alžbeta Sabová 

4) Správa z kontroly                                                                                                                     predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

5) Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021                                                                      predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

6) Informatívna správa o vybavovaní sťažností za rok 2021                                                predkladá : Ing. Alžbeta Sabová  

7) Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou a o náležitostiach  

prihlášky uchádzača a vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou                                                                                                                      

                                                                                                                                               predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

8) Schválenie VZN - Zásady prenajímania majetku mesta Hanušovce nad Topľou v školách a školských zariadeniach                                                                                                                     

                                                                                                                                                predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

9) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Hanušovce nad Topľou predkladá PaedDr. Ľubica Vargová 

10) Prevádzkový poriadok zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou          predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

11) Doručené žiadosti                                                                                                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš  

        a) Ondrej Kolesár 

        b) Miroslav Ungrady 

        c) EL PRO KAN, s.r.o.  

        e) Peter Golmic 

        f) Peter Kochyt  

12) Plán práce komisií pri MsZ                                                                                           predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

13) Plán práce mestského zastupiteľstva na rok 2022                                                  predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

14) Interpelácie poslancov 

15) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová, Martin Tkáč, JUDr. Eva Knašinská, Ján Gašpar    
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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 11 z 11 poslancov.  

 

Primátor – navrhujem zmenu programu: bod 8) presunúť na bod 3). 

P. poslankyňa JUDr. Knašinská – navrhujem doplniť do programu delegovanie zástupcov do Rady 
školy a doplnenie členov komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania s nasledovnými úpravami: 

Doplnenie bodu 9  

b) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole v Hanušovciach nad 

Topľou 

c) Doplnenie členov komisie na ochranu verejného záujmu v súlade s čl. 7 ods. 5 zákona č. 

357/2004 Z. z.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Eva Knašinská 

              Členovia: Jozef Knašinský, Mgr. Pavol Minár  

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Anna Fáberová, Ing. Miloslav Kolesár 

2. Skrutátora: Stanislav Hricko  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

Zmena programu, zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka 
boli v hlasovaní schválení 11/11 za. 

 

 

k bodu 2/ Rozpočtové opatrenie č. 1 – návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022   

 
     Primátor udelil slovo vedúcej finančného oddelenia Ing. Márii Jenčíkovej. Tá uviedla, že 
rozpočtové opatrenie sa týka uvoľnenia finančných prostriedkov z fondu rezerv vo výške 62.800,- 
Eur, čo do príjmu, to do výdavku.  
V príjmovej časti zvýšenie o 62.800 € na 4.972.220,00 € 
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 62.800 € na 4.972.220,00 € 
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný. 
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Vo výdavkovej časti sumu 62.800,- zahrnieme do investičných aktivít na rekonštrukciu 
multifunkčnej ľadovej plochy.  
Finančné zdroje:  
1. Slovenský zväz ľadového hokeja – mesto sa úspešne uchádzalo o podporu jej vybudovania u 
SZĽH. V priebehu januára 2022 SZĽH potvrdil mestu, že dodanie MŠP bude v roku 2022. Vzhľadom 
k nutnosti inštalácie za vhodných klimatických podmienok bol už aj upresnený termín dodania na 
jún-júl 2022. Zo strany zväzu dôjde k dodaniu príslušenstva v rozsahu: chladiace zariadenie s 
príslušenstvom, zázemie pre prípravu vody, mantinely, armatúry, potrubné rozvody, rolba, 
kontajner pre rolbu, bránky, stĺpy, kotvenia, siete, elektroinštalácia a osvetlenie. Celková investícia 
SZĽH bude v celkovej aktuálnej hodnote 365.900,00 €. 
Táto dodávka od SZĽH prebehne po uskutočnení spodnej stavby MŠP z týchto zdrojov:  
2. Ministerstvo financií, a to cez dotáciu 80 000,00 €, ktorá bola poskytnutá v roku 2019. Po použití 
časti finančných prostriedkov v rámci prípravnej fázy (napr. geologický prieskum a iné prípravné 
práce) je ešte k dispozícii 69 931,40 €.  
3. Základná škola - keďže MŠP významným spôsobom skvalitní výchovno-vzdelávací proces v ZŠ so 
zameraním na pohybové aktivity jej žiakov, tak preto je vyčlenených od tohto partnera na 
výstavbu MŠP 10 000,00 €.  
4. Úrad Prešovského samosprávneho kraja - na základe iniciatívy a súhlasu poslanca PSK Petra 
Kocáka (za okres Vranov n. T.) a následného schválenia v zastupiteľstve PSK bola podporená 
investícia v roku 2020 sumou 40 000,00 €;  
Zdroje od partnerov (2. - 4.) budú použité na financovanie spodnej stavby MŠP sú spolu v hodnote  
119 931,40 €.  
V zmysle zrealizovaného procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní je víťazná cenová ponuka na výstavbu spodnej stavby MŠP vo výške 172 719,72 €.  
Hodnota celkovej investície po vybudovaní spodnej stavby zo strany mesta a všetkých partnerov 
bude vo výške 538.619,72 €.  
Prevádzkové náklady plánuje mesto financovať podľa poskytnutých odporúčaní SZĽH z viacerých 
zdrojov. Predstavujú ich vlastné zdroje, príjmy z reklamy, príjmy z prenájmu pozemkov pre 
požičovňu korčulí a hokejového vybavenia, príjmy z prenájmu pozemku/priestorov pre stánky s 
občerstvením, príjmy z predaja lístkov návštevníkom klziska, sponzorské príspevky a iné príspevky. 
 
 
Primátor – zima už nie je taká ako voľakedy, že sa dalo korčuľovať na rieke Topľa. Deti si v zime 
nemajú kde vyjsť a sedia len pri počítačoch. Majú málo pohybu. 
Na multifunkčnú športovú halu máme vydané stavebné povolenie. Športová hala by mala byť 
v areáli základnej školy a je multifunkčná, t. j. využiteľná aj v ostatnom období roka na futbal, 
florbal, hokejbal.  
Predpoklad nákladov na prevádzku ľadovej plochy – 42.000,- Eur. 
P. Kužma, Slovenský zväz ľadového hokeja – náklady vo výške 42.000,- Eur je reálne číslo pri 
týchto malých ľadových plochách. Závisí to aj od počasia a od poveternostných podmienok. Ak 
bude hala zakrytá, prevádzkové náklady budú oveľa nižšie.  
Primátor – zdroje financovania prevádzky ľadovej plochy: 
- príjem z predaja vstupeniek, ľadovej plochy,  
- príjem ZŠ, MŠ – cca 9.000,- Eur, 
- iné príjmy – bufet, sponzori, 
- dividendy a príjmy z predaja majetku. 
Na financovanie výstavby nemusí mesto brať úver, mesto nemá finančné problémy a výstavbu 
multifunkčnej ľadovej plochy a jej prevádzku si môže dovoliť.  
Chceme založiť športové triedy v ZŠ, aby deti mali viac pohybu. 
P. Kužma, Slovenský zväz ľadového hokeja – chceme, aby sa postavilo, čo najviac takýchto plôch, 
aby sme vychovali čo najviac mladých hokejistov. Hokejová plocha sa dá využiť na verejné 
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korčuľovanie, hokej cup, karnevaly, korčuliarske súťaže pre deti. Zväz vie prispievať na hokejové 
kluby + prispieva na vybavenie 50 párov korčúľ, 50 prilieb, 50 hokejok. 
P. poslanec Knašinský – športová komisia súhlasí s čerpaním rezervného fondu na financovanie 
ľadovej plochy. 
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia skonštatovala, že k výstavbe multifunkčnej športovej 
haly sú nedostatočné podklady na schvaľovanie rozpočtového opatrenia, 
- konštatuje, že je potrebné pripraviť komplexný materiál, ktorý bude zahŕňať predpokladané 
výdavky na investičnú výstavbu multifunkčnej športovej haly a zdroje jej financovania 
a predpokladané prevádzkové náklady financovania. Finančná komisia neodporúča schváliť 
rozpočtové opatrenie.  
P. poslanec Hricko – do tohto projektu by sme mali ísť, aj keby sme mali zobrať úverové zdroje.  
Primátor – spodná stavba – 172.000,- 
                    SZĽH -                   360.000,- 
                    prestrešenie -     250.000,-      
                                                  700.000,- Eur 
P. poslanec Ing. Babica – navrhujem premietnuť 1% úspory za rok z bežných výdavkov t. j. 46.000,- 
(21.000,- úsporu ste mali premietnuť do rozpočtu už na základe decembrového MsZ – zapísané len 
v zápisnici) a zvyšok financovať z rezervného fondu. 
Primátor – navrhujem 21.000,- šetrenie z bežných výdavkov a ostatné rezervný fond. 
RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy – viac ako polovicu žiakov v škole máme obéznych. 
Žiaci nevedia behať, nevedia urobiť výmik, športová aktivita veľmi klesá. A teraz ešte viac po dvoch 
rokoch korony. Čo sa týka zastrešenia, vieme aj my ako obec Pavlovce prispieť. Tak ako sme 
bojovali za rekonštrukciu telocvične, ktorá je teraz stále obsadená, teraz bojujeme za ľadovú 
plochu. Je to veľmi dobrá vec a veľmi to pomôže našim deťom. 
P. poslanec Ing. Babica – navrhujem 46.000,- bežné výdavky, RF 16.800,-  
Hlasovanie poslancov – 4/11 za. 5/11 zdržal sa, 2/11 proti.  
 
P. poslanec Hricko – navrhujem 31.400,- bežné výdavky, RF 31.400,-  
Hlasovanie poslancov – 7/11 za. 3/11 zdržal sa, 1/11 proti.  
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 1 – 
zmenu rozpočtu mesta na rok 2022, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu 
majetku mesta a podnikateľskú činnosť k rozpočtovému opatreniu č. 1 – zmene rozpočtu mesta na 
rok 2022, SCHVAĽUJE  rozpočtové opatrenie č. 1 – zmenu rozpočtu mesta 
- v príjmovej časti zvýšenie o 31.400 € na 4.940.820,00 € 
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 31.400 € na 4.940.820,00 € 
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný 
- bežné výdavky zníženie o 31.400 €  na 4.590.720 € 
- kapitálové výdavky zvýšené o 62.800 € na 213.300 € 
- príjmové a finančné operácie zvýšené o 31.400 € na 50.936 €  
Hlasovanie poslancov 7/11 za, 3/11 zdržal sa, 1/11 proti.  
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k bodu 3/ Schválenie VZN - Zásady prenajímania majetku mesta Hanušovce nad Topľou v školách a 
školských zariadeniach                                                                                                                  

 

 

     Primátor udelil slovo riaditeľke ZŠ RNDr. Verčimákovej. Tá sa vyjadrila k zásadám prenajímania 
majetku mesta v školských zariadeniach. Posledné VZN, kde sa upravovali poplatky za 
prenajímanie školského majetku bolo v r. 2013. Odvtedy išli energie niekoľkonásobne hore. 
Navrhujeme preto zvýšenie poplatkov za využívanie telocviční a športových ihrísk. 
 
P. poslanec Knašinský – navrhujem dať rovnaký poplatok či sa sprchujú, alebo nie. Kto to 
odkontroluje? 
P. poslanec Ing. Babica – žiadam kontrolórku o informáciu o VZN, ktoré nie sú platné. 
 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Hanušovce na Topľou č 1/2022 ktorým sa mení VZN č.2/2013 Zásady 
prenajímania majetku mesta Hanušovce nad Topľou v školách a školských zariadeniach, 
SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce na Topľou č. 1/2022 ktorým sa mení 
VZN č. 2/2013 Zásady prenajímania majetku mesta Hanušovce nad Topľou v školách a školských 
zariadeniach s nasledovnými pripomienkami: 
Čl.1 b) pre právnické osoby, fyzické osoby neuvedené v pís. a):  
Malá telocvičňa 15€/hodina 
Veľká telocvičňa 20€/hodina  
V písm. b)  
Multifunkčné ihrisko bez osvetlenia 15€/hodina 
Multifunkčné ihrisko s osvetlením 20€/hodina   
Vypúšťa sa znenie poslednej vety § 4 ods. (2)  V prípade, že pri športových aktivitách budú 
využívané sprchy, výška nájmu sa zvyšuje o 3,00 € /hod. pri 5 účastníkoch a o 5,00 €/hod. pri 6 a 
viac účastníkoch, 
ŽIADA primátora mesta o úplne znenie VZN č.2/2013 Zásady prenajímania majetku mesta 
Hanušovce nad Topľou v školách a školských zariadeniach so znením dodatku č. 1/2022 a so 
zapracovaním vyššie uvedených zmien.  
T: 28. 02. 2022  
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 

 
 

k bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení 

 
 
     Primátor udelil slovo kontrolórke mesta Ing. Sabovej. Tá uviedla, že bolo kontrolovaných 20 
uznesení, z toho 7 splnené, 5 nesplnené a 8 sú 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,  
ŽIADA nový termín k: 
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- Uznesenie č. 80/2019 – 30. 6. 2022,  

- Uznesenie č. 105/2019 – 30. 6. 2022, 

- Uznesenie č. 121/2019 – 31. 12. 2022, 

- Uznesenie č. 271/2021 – 30. 6. 2022,  

RUŠÍ uznesenie č. 308/2021. 

Hlasovanie poslancov 11/11 za. 

 

 

k bodu 5/ Správa z kontroly  prijatých opatrení 

 

     Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že kontrola bola zameraná na čerpanie kapitálových výdavkov 
na investičné akcie ukončené v roku 2019. Pri kontrole neboli zistené žiadne vážne nedostatky. 
Financovanie mesta je stále oveľa vyššie ako 5% - tná spoluúčasť. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správy z kontroly plnenia 
opatrení, BERIE NA VEDOMIE Správy z kontroly plnenia opatrení.  
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 

 
 
 

k bodu 6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 

 

 

Referovala Ing. Sabová. V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov,  hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz 
ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  

Všetky kontroly boli MsZ predložené a prerokované. Táto správa je len sumár kontrolnej činnosti 
za rok 2021. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky za rok 2021, BERIE NA VEDOMIE Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2021. 
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
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k bodu 7/ Informatívna správa o vybavovaní sťažnosti   

 

     Referovala Ing. Sabová. V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta 
Hanušovce nad Topľou na 1.polrok 2022 a v nadväznosti na čl. 10 Zásad postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Hanušovce nad Topľou, hlavný kontrolór predkladá 
MsZ raz ročne „Informatívnu správu o výsledkoch riešenia sťažností a petícií za rok 2021.“ 

V roku 2021 boli zaevidované 4 sťažnosti. Všetky sťažnosti sa týkali susedských sporov.  

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Informatívnu správu o 
vybavení sťažností a petícií za rok 2021, BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu o vybavení 
sťažností a petícií za rok 2021. 
 Hlasovanie poslancov 11/11 za. 

 
 

 

k bodu 8/  Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou a 
o náležitostiach prihlášky uchádzača a vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra mesta 

Hanušovce nad Topľou  

 

 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Uviedol, že posledná voľba hlavnej 
kontrolórky bola v roku 2015. Funkčné obdobie v trvaní 6 rokov uplynulo v roku 2021.                 
Od 9. apríla 2020 je účinný zákon č. 73/2020 Z. z., ktorý je reakciou na zlú pandemickú situáciu a 
okrem iného „prerušuje plynutie lehoty na vyhlásenie a uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra.“ 
Očakávame zlepšenie pandemickej situácie v najbližších mesiacoch počas ktorých chceme 
zrealizovať voľbu hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie. Najmenej 40 dní pred voľbami, 
musí byť informácia zverejnená. Navrhujeme plný úväzok hlavného kontrolóra v novom funkčnom 
období, nakoľko návrhov na kontroly je dosť.  

P. poslankyňa JUDr. Knašinská – som za celý úväzok kontrolóra. Je to dôležitejšia práca, ako 
niektorého referenta, ktorý nevie, akú má náplň práce. 

P. poslanec Ing. Babica – som za celý úväzok, ale nenavyšovať rozpočet. 

P. poslanec Tkáč – po p. Benčovej bola zrušená pozícia, nemali sme v MsZ novú organizačnú 
štruktúru.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou,  
PREROKOVALO 
1. Návrh „Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce 
nad Topľou a o náležitostiach prihlášky uchádzača“ a termín konania voľby hlavného 
kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou, 
SCHVAĽUJE 
1. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad 
Topľou a o náležitostiach prihlášky uchádzača 
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2. Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou 
na deň 27. 04. 2022,  
ŽIADA – PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 
1. V súčinnosti s MsÚ zabezpečiť vypísanie volieb v súlade s platnou legislatívou tak, aby 
zostali zachované všetky zákonné lehoty a schválené podrobnosti, spôsob vykonania 
volieb a dodržané náležitosti prihlášky.  
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
 

  

 

k bodu 9 a /  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Hanušovce nad Topľou 

 
 
          Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Uviedol, že po navýšení 
zamestnancov Materskej školy nad 25 (aktuálne 27 zamestnancov), stúpa aj počet členov        
do Rady školy. Je potrebné delegovať 3 členov, aby Rada školy mala 11 členov.  
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na delegovanie 
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Budovateľská 428/4, Hanušovce nad 
Topľou 
1. Anna Fáberová 
2. Martin Tkáč 
3. Jozef Varga, 
BERIE NA VEDOMIE informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej 
škole Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou 
1. Anna Fáberová 
2. Martin Tkáč 
3. Jozef Varga, 
V zmysle § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
SCHVAĽUJE zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Budovateľská 428/4, 
Hanušovce nad Topľou 
1. Anna Fáberová 
2. Martin Tkáč 
3. Jozef Varga. 
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
                 

 

 

 

 

k bodu 9 b /  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Hanušovce nad Topľou 

 
 
P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem odvolať Mgr. Jána Hanza a MVDr. Jána Čurlíka z Rady ZŠ, 
z dôvodu nezúčastňovania sa zasadnutí Rady ZŠ. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na delegovanie 
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 
1. Mgr. Ľuboš Sopoliga 
2. Ing. Ladislav Babica  
 
Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, 
Hanušovce nad Topľou 
1. MVDr. Ján Čurlík 
2. Mgr. Ján Hanzo,  
BERIE NA VEDOMIE informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej 
škole Štúrova 341  Hanušovce nad Topľou 
1. Mgr. Ľuboš Sopoliga 
2. Ing. Ladislav Babica.  
Informáciu o odvolaní zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Štúrova 341  
Hanušovce nad Topľou 
1. MVDr. Ján Čurlík 
2. Mgr. Ján Hanzo.  
V zmysle § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
SCHVAĽUJE zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole Štúrova , Hanušovce nad 
Topľou 
1. Mgr. Ľuboš Sopoliga 
2. Ing. Ladislav Babica.  
Odvolanie zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole Štúrova 341  Hanušovce nad 
Topľou 
1.MVDr. Ján Čurlík 
2.Mgr. Ján Hanzo.  
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
 
 

 

k bodu 9 c /  Delegovanie členov do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  

 

 

P. poslankyňa JUDr. Knašinská – je potrebné doplniť aj členov do komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na doplnenie členov 
do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
1. Stanislav Hricko 
2. Anna Fáberová, 
BERIE NA VEDOMIE informáciu o doplnení členov do komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov 
1. Stanislav Hricko 
2. Anna Fáberová. 
V zmysle čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 



 

 

10 

SCHVAĽUJE doplnenie členov do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
1. Stanislav Hricko 
2. Anna Fáberová. 
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
 
 
 

                                                             

k bodu 10/ Prevádzkový poriadok zberného dvora   

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Digoňovej, referát životného prostredia. Tá oboznámila prítomných, 
že dňa 17. septembra 2021 podalo Mesto Hanušovce nad Topľou, so sídlom Mestský úrad Mierová 
333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o 
životné prostredie žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – Zberného 
dvora v meste Hanušovce nad Topľou.  
Súhlas na prevádzkovanie Zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou bol vydaný OÚ Vranov 
nad Topľou, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 14. októbra 2021 pod sp. č. OU-VT-
OSZP-2021/009415-006 na zber odpadov – ostatné odpady, označené písmenom „O“, ktoré sú v 
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaradené pod 
katalógovými číslami: 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 a 20 03 08 drobný stavebný 
odpad.  
Mesto Hanušovce nad Topľou ako prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov sa rozhodlo rozšíriť 
zber odpadov na Zbernom dvore v meste Hanušovce nad Topľou a preto požiadalo OÚ Vranov nad 
Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 30. novembra 2021 o rozšírenie súhlasu 
vydaného rozhodnutím č. OU-VT-OSZP-2021/009415-006 zo dňa 14. 10. 2021. Požadovaná zmena 
súhlasu pôvodného rozhodnutia sa týka nasledovných druhov odpadov: 20 01 01 papier a lepenka, 
20 01 02 sklo, 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad, 20 03 07 objemný odpad.  
Mesto Hanušovce nad Topľou muselo prepracovať Prevádzkový poriadok zberného dvora v meste 
Hanušovce nad Topľou tak, aby v ňom boli zahrnuté aj tie druhy odpadov o ktoré Mesto 
Hanušovce nad Topľou žiadalo OÚ Vranov n. T., odbor starostlivosti o životné prostredie v žiadosti 
o rozšírenie súhlasu.  
OÚ Vranov n. T., odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22. decembra 2021 vydal pod sp. č. 
OU-VT-OSZP-2021/011493-005 zmenu súhlasu a to na zber odpadov:  
20 01 01 papier a lepenka  
20 01 02 sklo  
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad  
20 03 07 objemný odpad  
20 03 08 drobný stavebný odpad. 
 
P. poslanec Tkáč – navrhujem do prevádzkového poriadku doplniť, že účinnosťou tohto 
prevádzkového poriadku sa ruší platnosť starého prevádzkového poriadku; 
- musia byť mená zamestnancov v prevádzkovom poriadku? Ak zamestnanec skončí pracovný 
pomer, bude sa musieť schvaľovať nový prevádzkový poriadok; 
- na prvú stranu prevádzkového poriadku dopísať kedy bol schválený, akým uznesením a číslo 
uznesenia a schválenie doplnenia prevádzkového poriadku. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO doplnenie Prevádzkový 
poriadok zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE doplnenie Prevádzkový 
poriadok zberného dvora v meste Hanušovce nad Topľou v článku IV vymedzenie základných  
pojmov o:  
papier a lepenka 
sklo 
biologicky rozložiteľný odpad 
objemný odpad  
 
v článku VIII zoznam druhov odpadov o:  
20 01 01 papier a lepenka 
20 01 02 sklo 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
20 03 07 objemný odpad. 
Hlasovanie poslancov 11/11 za. 
 
 
  

k bodu 11a / Doručené žiadosti – Ondrej Kolesár, SNP 226/48,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. P. Kolesára sme schvaľovali na minulom MsZ, ale nebol tam 
definovaný osobitný zreteľ, preto sme to dali opätovne na prerokovanie MsZ. Je to stále 
zámer.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť Ondreja Kolesára o 
predaj pozemku KN-C parcely č. 2855/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 595 metrov 
štvorcových v k. ú. mesta Hanušovce n. T., zápisnej na LV č. 1418,  ktorý sa nachádza v susedstve 
jeho nehnuteľnosti, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a 
verejný poriadok, SCHVAĽUJE  
1. zámer uskutočniť predaj nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: - predaj 
nehnuteľností evidovanej Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, pre okres Vranov nad 
Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, k. ú. Hanušovce nad Topľou na LV č. 1481 ako parcela 
registra „C“, parc. č. 2855/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 595 m2 , ktorá je vo 
vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku) 
kupujúcim Ondrej Kolesár, rod. Kolesár, nar. 12.02.1966 a manželka Jana Kolesárová, rod. 
Onderová, obaja bytom Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občania SR.  
 
2. dôvod hodný osobitného zreteľa: nadobúdateľ nehnuteľnosti Ondrej Kolesár je výlučným 
vlastníkom pozemku parc. č. 2854/2 – orná pôda o výmere 1602 m2 , na ktorom Mesto Hanušovce 
nad Topľou potrebuje nevyhnutne zriadiť vecné bremeno a prostredníctvom časti ktorého, má 
viesť kanalizačná šachta súvisiaca so stavbou „Hanušovce nad Topľou – kanalizácia, Rozšírenie a 
prepojenie kanalizácie na ul. Slovenská. Uvedená parcela č. 2855/3 - zastavaná plocha a nádvorie o 
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výmere 595 m2 je totiž susediacou parcelou vo vlastníctve p. Kolesára č. 2854/2 – orná pôda o 
výmere 1602 m2 , ktorá bude čiastočne znehodnotená realizáciou uvedenej kanalizačnej šachty a 
práve nadobudnutím parc. č. 2855/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 595 m2 , bude toto 
znehodnotenie čiastočne kompenzované nadobudnutím uvedenej parcely do vlastníctva.  
 
3. kúpna cena vo výške 4.660,- Eur, ktorá bola určená na základe Znaleckého posudku č. 126/2021, 
ktorý bol vyhotovený znalcom Ing. Karolom Jančokom, Antona Prídavka č. 20, 080 01 Prešov zo 
dňa 30.11.2021, 
 
ŽIADA primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru uskutočniť predaj nehnuteľnosti 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 9/11 za, 2/11 zdržal sa. 
 
 
  

k bodu 11 b / Doručené žiadosti – Miroslav Ungrady, Budovateľská 432/8, 

 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Dňa  03. novembra 2021 bola mestu Hanušovce nad Topľou, MsÚ  
doručená žiadosť  Miroslava Ungradyho, bytom Budovateľská 432/8, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou, ktorý žiada Mesto Hanušovce nad Topľou,  ako vlastníka pozemku KN-C parcely č. 3081 
podľa LV č. 1481, na ul. Kukorelliho  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou  o súhlas pre uloženie 
zemného kábla el. prípojky a kanalizačnej prípojky pre plánovanú stavbu rodinného domu na 
pozemku KN-C parcely č. 2717/7 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 

Na pracovnom  stretnutí so žiadateľom a následnom pracovnom stretnutí s predstaviteľmi VVS, a. 
s. Košice ohľadom zahrnutia predmetnej lokality do výstavby splaškovej kanalizácie konštatujeme, 
že odkanalizovanie tejto časti mesta reálne prichádza do úvahy  o dva až tri roky. 

P. poslanec Ing. Babica – treba vyzvať aj ostatných, ktorí tam chcú stavať, aby sa podieľali na spoločnom 
financovaní prípojky. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť  Miroslava 
Ungradyho, bytom Budovateľská 432/8, 094 31 Hanušovce n. T., ktorý žiada Mesto Hanušovce nad 
Topľou,  ako vlastníka pozemku KN-C parcely č. 3081 podľa LV č. 1481, na ul. Kukorelliho  v k. ú. 
mesta Hanušovce nad Topľou  o súhlas pre uloženie zemného kábla el. prípojky a kanalizačnej 
prípojky pre plánovanú stavbu rodinného domu na pozemku KN-C parcely č. 2717/7 v k. ú. mesta 
Hanušovce nad Topľou podľa priloženej Situácie – výkres č. SO01-02,  ŽIADA PRIMÁTORA MESTA 
osloviť majiteľov parciel na ulici Kukorelliho a ponúknuť možnosť podieľať sa na spoločnom 
financovaní projektovej dokumentácie a prípojok k inžinierskym sieťam.  
T: marec 2022 
Zodpovedný primátor mesta. 
 
Z rokovania MsZ odišla poslankyňa JUDr. Knašinská. 
 
Hlasovanie poslancov 10/10 za. 
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k bodu 11d / Doručené žiadosti – EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 

093 01  Vranov nad Topľou 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Dňa 18.10.2021 bola Mestu Hanušovce n. T. doručená žiadosť 
spoločnosti EL PROKAN, s. r. o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n. T., (ktorú si najali 
majitelia záhradkárskej oblasti, kde si chcú riešiť elektrické prípojky) ktorá žiada Mesto Hanušovce 
nad Topľou o vyjadrenie na stavbu „Hanušovce nad Topľou, 10 ZHC - NN“, ktorej predmetom je 
zriadenie nového podzemného NN vedenia, nových pilierových prípojkových skríň SPP a zriadenie 
nových pilierových rozpojovacích skríň SR v katastri mesta Hanušovce nad Topľou pre napojenie 
nových odberných miest. Projekt rieši pripoloženie chráničky pre optické vedenie do spoločnej 
trasy s novým NN vedením. Projekt tiež rieši zriadenie nových plastových pilierových 
elektromerových rozvádzačov. Financovala by to VSD, potrebujú ale súhlas MsZ, nakoľko sú tam 
mestské pozemky. 

Ing. Digoňová, referát životného prostredia – v tejto časti sa bude rozširovať cintorín. 

P. poslanec Ing. Kolesár – stavebná komisia neodporúča schváliť túto žiadosť, nakoľko je tam 
plánované rozšírenie cintorína. 

Primátor – pozemok nie je ešte vo vlastníctve mesta. 

 

Z rokovania MsZ odišiel poslanec Tkáč. 
 

Stiahnuté z rokovania! 

 

 

k bodu 11d / Doručené žiadosti – Peter Golmic, Šarišská  519/27,  

094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že v tomto prípade už sa bude schvaľovať predaj 
nehnuteľnosti. Cena bola stanovená 5,- Eur/m2, 323 m2 spolu cena 1.615,- Eur. 
 
P. poslanec Ing. Babica – navrhujem cenu 10,- Eur/m2. 
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  predaj nehnuteľností ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa pre Petra Golmica, KONŠTATUJE  že boli splnené všetky 
podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, SCHVAĽUJE predaj pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade so zámerom  č. 
3/2021 a to: 
predaj novovytvorenej parcely č. 475/19 (ZPaN) o výmere 323 m2   podľa GP č. G1-746/2020 zo dňa 
14.12.2020 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou  pre Petra Golmica, Šarišská  519/27, 094 31 
Hanušovce nad Topľou, v hodnote 10 eur/m2. Sumu 3.230 eur uhradí pán Peter Golmic v pokladni 
mestského úradu alebo na účet mesta v deň podpisu kúpno-predajnej zmluvy. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že daný  pozemok vznikol  pri čistení, vyrovnávaní a úprave 
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pozemku, nachádza sa v oplotenom areáli  autoservisu, VYHLASUJE, že nadobúdateľ  Peter Golmic, 
Šarišská  519/27, 094 31 Hanušovce n. T. nie je osobou, ktorej obec nemôže previesť majetok podľa 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ŽIADA primátora mesta 
vypracovať kúpno-predajnú zmluvu a vyzvať žiadateľa k jej podpisu. Poplatky súvisiace so zápisom 
do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ.  

Hlasovanie poslancov 9/9 za. 
 

 
 

k bodu 11e/ Doručené žiadosti – Peter Kochyt, Námestie kozmonautov  1468/14,  

040 12 Košice 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Bude sa schvaľovať predaj nehnuteľnosti o výmere 26 m2 za 
cenu 10,- Eur za m2, t. j. 460,- Eur.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  predaj nehnuteľností ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa pre Petra Kochyta, KONŠTATUJE, že boli splnené všetky 
podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, SCHVAĽUJE predaj pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade so zámerom  č. 
4/2021 a to: 
predaj 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 pre Petra Kochyta, 
Námestie kozmonautov  1468/14, 040 12 Košice v hodnote 10 eur/m2. Sumu 460,- eur uhradí pán 
Peter Kochyt v pokladni mestského úradu alebo na účet mesta v deň podpisu kúpno-predajnej 
zmluvy. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dané parcely žiadateľ dlhodobo užíva 
cca 30 rokov a má na predmetných pozemkoch postavenú stavbu, VYHLASUJE, že nadobúdateľ  
Peter Kochyt, Námestie kozmonautov  1468/14, 040 12 Košice nie je osobou, ktorej obec nemôže 
previesť majetok podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
ŽIADA primátora mesta vypracovať kúpno-predajnú zmluvu a vyzvať žiadateľa k jej podpisu. 
Poplatky súvisiace so zápisom do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ.  
Hlasovanie poslancov 9/9 za. 
 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec Hricko. 

 
 
 

k bodu 12/ Plán práce komisie pri MsZ  

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že budeme schvaľovať plány práce kultúrnej, finančnej, 
stavebnej a komisie pre šport. Zdravotná a sociálna komisia nezasadala. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  
Plán práce komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022, 
Plán práce komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022, 
Plán práce komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022,  
Plán práce komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k rozpočtovému 
pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022, BERIE NA VEDOMIE  
Plán práce komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022, 
Plán práce komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022,  
Plán práce komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok pri Mestskom 
zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022, 
Plán práce komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k rozpočtovému 
pri Mestskom zastupiteľstve v Hanušovciach nad Topľou na rok 2022. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za. 
 
 
  

k bodu 13/ Plán práce Mestského zastupiteľstva na rok 2022  

 

 

 

Referoval PhDr. Karabinoš. Predstavil návrh zasadnutí MsZ na rok 2022. 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO schválenie plánu práce 
mestského zastupiteľstva na rok 2022, SCHVAĽUJE plán práce mestského zastupiteľstva na rok 
2022 s termínmi: 
Marec 2022,  
27. apríl 2022,  
29. jún 2022: plán kontrolnej činnosti HK na II: polrok 2022,  
                        záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021 
28. september 2022:  východiská k programovému rozpočtu mesta na rok 2023. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za. 
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k bodu 15/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  ......................................                Anna Fáberová .................................. 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 21:30 hod. 

 

  

 

 
 
 
 

 


