Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
zo 14. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 24. júna 2020

Program:
1) Otvorenie a procedurálne otázky
predkladá: PhDr. Štefan Straka
2) Kontrola plnenia uznesení
predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
3) Správy kontroly
predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020 predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
5) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektoch predkladá: PhDr. Štefan Straka
6) Úprava výšky poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš
7) Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková
8) Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmena rozpočtu mesta na rok 2020
predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková
9) Doručené žiadosti občanov
predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš
a) Juraj Kachman
b) Edita Puľová
c) Michal Kaňuk / Zuzana Kaňuková
d) Andrej Andrej
e) Ján Sabo
f) Tomáš Velebír
10) Organizačná štruktúra mestského úradu
predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš
11) Ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania
predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš
12) Interpelácie poslancov
13) Záver

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

Bc. Ján Voľanský

Ospravedlnení: MVDr. Ján Čurlík, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo, 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. Program rokovania bol schválený
v hlasovaní 7/7 za.
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou:
SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Bc. Ján Voľanský
členovia: Stanislav Hricko, Jozef Knašinský
BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: RNDr. Hedviga Rusinková, Ing. Ladislav Babica
2. Skrutátora: Martin Tkáč
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová

k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení
Primátor udelil slovo kontrolórke Ing. Sabovej. Tá uviedla, že boli kontrolované 3 uznesenia.
Z toho boli dve splnené a jedno nesplnené.
P. poslanec Tkáč – vidí p. primátor nejaký prekážky s podpísaním zmluvy s firmou MCOM-NET
s. r. o., nakoľko právna analýza už nie je aktuálna, zákon sa zmenil a povoľuje výstavbu týchto
sietí? A uznesenie nie je zrušené.
Primátor – je to nová informácia, budeme na to reagovať s p. prednostom a Ing. Dvorskou.
P. poslanec Tkáč – firma MCOM-NET nám ponúkla aj pripojenie kamerového systému zdarma,
internet pre mesto zdarma, školy, MsKS tiež zdarma – treba nad tým pouvažovať.

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 uzneseniu č. 89/2019: najbližšie riadne rokovanie MsZ.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
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k bodu 3/ Správa z kontroly
Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 bola
vykonaná kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v odpadovom hospodárstve za rok
2019, ktorej cieľom bolo zistiť skutočné výdavky na odpady, ktoré mesto má a zároveň sa
zamerať na kontrolu príjmov u poplatku za TKO, stav pohľadávok na poplatkoch za TKO.
Rozpočet nám ukazuje, že plnenie TKO máme na 100,23 %, to znamená, že sme dostali všetko,
čo sme vyrubili, ale v skutočnosti máme pohľadávky za minulý rok 5.226,34 Eur. Celková cena
pohľadávok k 31. 12. 2019 predstavuje sumu 25.125,94 Eur. Najväčší nedoplatok za TKO má
marginalizovaná skupina obyvateľstva, kde sa aj pohľadávky ťažko vymáhajú. Záver kontroly
je taký, že máme približne príjmy a výdavky na rovnakej úrovni, dokonca by sme mali usporiť
cca 1.000,- Eur. Ale skutočnosť je taká, že v roku 2019 máme deficit 9.000,- Eur. Bude potrebné
zvýšenie poplatku za TKO, pretože ceny za odpady vzrástli. Treba pouvažovať aj o štítkovom
systéme za odpad, ktorý je spravodlivejší.
P. poslanec Hricko – neriešil by som štítkový systém, išiel by som cestou separačnej linky.
Odpad by sme si vedeli na 90% spracovať sami. Výhodou by bolo, že by sme neboli viazaní na
ceny firmy, ktorá uskladňuje odpad.
- Zberný dvor by som riešil niekde mimo mesta, nie v zastavanej oblasti. Tento mestský
pozemok by sme mohli využiť na bytovú výstavbu.
Prednosta PhDr. Karabinoš – firma Kosit nás upozornila, že občania si dávajú smeti nie do 110
l nádob, ale kúpia v supermarketoch väčšie a odpad si nechávajú vyvážať v nich + každý mesiac
majú 60 – 80 vriec navyše popri smetných nádobách. To samozrejme zvyšuje náklady za vývoz
odpadu;
- každú nádobu občanom označíme nálepkou firmy Kosit (začiatkom júla) a firma bude vyvážať
odpad len s vyznačenou nádobou. Inú nevyvezie. Ak bude mať občan odpad navyše, bude
môcť si kúpiť vrece s logom Kositu, iné vrece sa nevyvezie;
- začiatkom júla bude doručený oznam do každej domácnosti a zverejnený na internete.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – prečo by mesto malo platiť za odpad, ak na vážnom lístku
bolo napísané „občan“ v sume 2.000,- Eur ? Suma prefaktúrovaná nebola.
P. poslanec Knašinský – občan by si mal vyvážať odpad sám, nie aby to bolo faktúrované cez
mesto a zbytočne sa to komplikovalo
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – mesto robí papierovú robotu za firmu Kosit. Kompenzovať
to niečím!
P. poslanec Ing. Babica - prečo nesúhlasíte so záložným právom na majetok dlžníka?
- vyfaktúrovať občanom to, čo nebolo vyfaktúrované, t. j. 2.000,- Eur, lebo to zaplatilo mesto
za občana! Treba to dať do opatrení a hľadať toho, kto to vyviezol;
- neplatiť za stavebný odpad firiem, oni si majú platiť svoj odpad sami!
- Kosit dáva použité vrecia naspäť občanom – zľahčuje si prácu – nie je to povolené – majú to
vo výdavkoch, majú dať občanovi čisté vrece – upozorniť na to firmu Kosit!
P. poslanec Tkáč – vyfaktúrovať občanom odpad aj pod 5,- Eur;
- nevyvážať odpad občanom iných dedín, nech si ho vyvezú cez svoju obec.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu z kontroly,
BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
3

Primátor dal hlasovať za udelenie slova občanovi p. Šimkovi. 7/7 za.
P. Šimko, občan mesta Hanušovce nad Topľou – navrhuje vybudovanie podchodu popod
Hanušovský most, ktorý sa práve rekonštruuje;
- vyvolal jednanie so SSC, s p. prednostom, p. primátorom a SVP;
- urobil zisťovanie občanov (petíciu);
Primátor – mali sme pracovné stretnutie s p. Kolesárovou, riaditeľkou SVP š. p. Trebišov,
bol pozvaný aj zástupca SSC, ktorý sa na jednanie nedostavil. P. Kolesárová uviedla, že do
koryta potoka nie je možné vstúpiť.
- Na projekte sa začalo pracovať ešte v roku cca 2015. Túto požiadavku som predložil ešte
minulý rok p. Fabiánovi, riaditeľovi SSC v Košiciach. Ten povedal, že táto vec je uzavretá.
Majú nejaký projekt na ktorý sú pridelené určité finančné prostriedky a táto požiadavka
v ňom nie je zahrnutá. Je možné pripraviť iný projekt, mať potrebné povolenia, financie,
ale do tohto sa už vstupovať nedá.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – je to dobrý nápad, mali by sme sa tým ešte zaoberať
a skúsiť to.
Prednosta – tento projekt je platený z európskych financií a samotným problémom nie je
lávka, alebo podchod, ale kto to zaplatí. SSC to nezaplatí a mesto na to nemá financie.
Primátor – budeme na tom ešte pracovať.

k bodu 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020

Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že podľa zákona o obecnom zriadení kontrolór predkladá
mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán
kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli od 8. júna, t. j. 15 dní pred schválením.
V tomto termíne dostala kontrolórka pripomienky. Kontrola cestovných náhrad by sa zmenila
na kontrolu účelovosti a efektívnosti pracovných dohôd a pracovných činností v roku 2019.
Kontrola inventarizácie by nebola k 31. 12. 2018, ale k 31. 12. 2019. Kontrola pokladne by sa
zmenila na kontrolu čerpania kapitálových výdavkov na investičné akcie ukončené v roku
2018.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020, SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 s doplnením o: Kontrolu čerpania kapitálových
výdavkov na investičné akcie ukončené v roku 2018.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
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bodu 5/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektoch

Referoval primátor PhDr. Štefan Straka.
Výstavba ľadovej plochy – Slovenský hokejový zväz nám ako prvé odoslal rolbu, ktorú už
máme na dvore. P. Škodová finalizuje projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad
pre získanie stavebného povolenia. Zámer je, aby stavebné povolenie bolo vydané v júli –
auguste 2020. Potom by sa mali zrealizovať prípravné práce: elektrická prípojka, vodovodná
prípojka, vyrovnanie plochy. 1. etapa by mohla byť realizovaná v septembri – októbri 2020.
Prípravné práce sú hradené z dotácie Úradu vlády 80.000,- Eur a samotnú ľadovú plochu
a rolbu v hodnote 350.000,- Eur financuje Slovenský zväz ľadového hokeja. 2. etapa –
zastrešenie je v procese riešenia. Máme podanú žiadosť o príspevok na PSK.
Obnova grófskeho parku – tento projekt nebol podporený. Budeme sa uchádzať o ďalšie
výzvy.
Detské ihriská – minulý rok sme pripravili dva projekty. Na detské ihrisko pri MŠ sme už získali
finančné prostriedky z Úradu vlády cez program rozvoj športu. Druhé detské ihrisko sme
plánovali v Grófskom parku, na ktorý aktuálne hľadáme finančné prostriedky.
Rekonštrukcia cesty I/18 – investorom je Slovenská správa ciest s ktorou spolupracujeme pri
rôznych požiadavkách občanov, napr. predkládka stĺpa pri p. Mikulovi, zníženie obrubníkov
pred firmou p. Kolesára a Lechvára a iné. Úsek od cintorína až po čerpaciu stanicu Slovnaft by
mali podľa harmonogramu dokončiť do októbra – novembra 2020. Pre lepšiu prevádzku cesty
sme zrušili zákaz státia pred ObZS a zrušili sme aj zákaz vjazdu z Budovateľskej ulice. Pred
pamätníkom SNP bude nové riešenie križovatky. Kruhový objazd tam nebol technicky
realizovateľný. V rámci rekonštrukcie sa vymení stará dlažba od reštaurácie Topľa po poštu.
- Slovenská správa ciest zrealizuje v priebehu najbližších týždňov opravu cesty od pamätníka
SNP v dĺžke 1,1 km.
Spojená škola – táto budova je vo vlastníctve štátu. Má o ňu záujem mesto, ZŠ aj ZUŠ.
Správcom tejto budovy je Spojená škola Hanušovce nad Topľou, ktorá končí koncom augusta
svoju činnosť. Riaditeľka p. Džurdženíková nechce podpísať s nami nájomnú zmluvu o užívaní,
nakoľko zrušovacia listina už bola zrušená skôr. Mesto už druhýkrát adresovalo žiadosť na
Ministerstvo vnútra o prenájom školy, aby mohlo vyučovanie prebiehať od 01. 09. 2020
v Spojenej škole. Ak sa to nepodarí do tohto termínu, tak špeciálne triedy budú zriadené
v základnej škole.
Je reálne odkúpenie budovy za 10% hodnoty budovy, ktorá je vyše 1.000.000,- Eur. My so
štátom môžeme uzatvárať nájomnú zmluvu na maximálne 5 rokov. Takže je to len dočasné
riešenie. Ideálne by bolo budovu získať do vlastníctva mesta.
Zberný dvor – zmluva s víťaznou firmou podpísaná nebola. Firma zadala do súťaže nízku cenu,
za ktorú nebola schopná stavbu realizovať. Vyzve sa druhý uchádzač v poradí.
Rekonštrukcia ObZS – na ObZS už bolo preinvestovaných cca 200.000,- Eur. Celková hodnota
bude cca 700.000,-Eur. Budova sa zatepľuje a rekonštruuje sa prvé nadzemné podlažie. Pri
vchodových dverách sa realizuje výťah.
Rekonštrukcia MŠ – kontrola na ministerstve bola ukončená 20. mája 2020, práce na MŠ sa
mohli začať až po tomto termíne. V budove sa vyskytli vážne veci, na ktoré sme reagovali:
statické problémy, stará elektroinštalácia – hliníkové rozvody, ktoré sa prehrievali.
5

Rekonštruovať sa začalo 01. 06. 2020. Práve prebieha znižovanie stropov, osadzujú sa
svietidlá, menia sa radiátory, prerábajú sa kúpeľne a WC. Práčovňu a kuchyňu by sme chceli
rekonštruovať svojpomocne s oddelením správy a údržby majetku mesta. Budeme robiť
všetko preto, aby bola škôlka otvorená už v septembri 2020, alebo aspoň 2-3 triedy.
P. poslanec Ing. Babica – čo najskôr s firmou dohodnúť nový harmonogram ukončenia prác
do konca augusta.
P. poslanec Tkáč - ak firma nepodpíše treba hľadať plán B a potom aj plán C.
Ulica Jarmočná – treba doplniť ešte dva dokumenty a zmluvu o budúcej zmluve. Ak tieto
budeme mať celá investícia sa postúpi na VVS a. s.
Multifunkčné ihrisko – mantinely sa doplnili staré. Tie, čo chýbajú budú až v polovici augusta.
Sú vo výrobe v Nórsku.
Telocvičňa ZŠ – je ukončená.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO BERIE NA VEDOMIE
informáciu o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektoch, ŽIADA
PRIMÁTORA MESTA
a) dohodnúť s dodávateľom EKO SVIP s. r. o. harmonogram rekonštrukcie tak, aby boli práce
ukončené do 31. 8. 2020 so zárukou dodržania termínu.
Termín: 1. 7. 2020
Zodpovedný: primátor mesta
b) V prípade neuzatvorenia dohody informovať poslancov MsZ o návrhu riešenia vzniknutej
situácie
Termín: 3. 7. 2020
Zodpovedný: primátor mesta
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 6/ Úprava výšky poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta

Primátor udelil slovo prednostovi MsÚ. Ten konštatoval, že keď sa 16. decembra 2019
schvaľovali dotácie na tento rok, nikto netušil, aká situácia nastane. Uviedol, že niektoré
mestá dotácie na tento rok neposkytnú vôbec. My sme sa rozhodli, že poskytneme 50 %
dotáciu, nakoľko chceme, aby občianske združenia prekonali túto náročnú situáciu. Zároveň
aj mesto musí šetriť a žiadatelia už nebudú mať také aktivity, aké predpokladali. S každým
zástupcom sme komunikovali osobne. P. Hreha z Klubu slovenských turistov Krokus sa svojho
príspevku vzdal v prospech novovzniknutého združenia Vegetabil.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO zmenu vo výške
finančných príspevkov z rozpočtu mesta - finančný príspevok krátený o 50% zo schválenej
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sumy na MsZ zo dňa 16.12.2019 z dôvodu vzniknutej situácie s COVID-19 a šetrením výdavkov
z rozpočtu mesta
- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Vegetabil zo dňa 16.06.2020 vo výške 500,-Eur,
RUŠÍ uzn. č. 142/2019 zo dňa 16. 12. 2019 vo veci pridelenia finančných príspevkov z rozpočtu
mesta, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie k predloženým žiadostiam,
SCHVAĽUJE finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou vo výške
2.500,Eur
- finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou vo výške 1.750,- Eur
- finančný príspevok pre OZ Kvapka a nádej vo výške 250,- Eur
- finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma vo výške 2.500,-Eur
- finančný príspevok pre Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou vo výške 0,Eur – presun príspevku pre OZ Vegetabil
- finančný príspevok pre Karate Dojo Pivovarník vo výške 1.000,-Eur
- finančný príspevok pre FS Oblík vo výške 2.500,-Eur
- finančný príspevok pre OZ Vegetabil vo výške 500,- Eur.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 7/ Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
Referovala Ing. Jenčíková. Uviedla, že 22. júna sa konala finančná komisia, kde si jej členovia
prebrali korekcie medzi tabuľkami a medzi plnením rozpočtu. Materiály boli zaslané
elektronicky.
P. poslanec Ing. Babica - komisia nebola uznášania schopná;
- v niektorých položkách sa nedodržiava a vysoko prekračuje rozpočet – je to porušenie
rozpočtových pravidiel;
- navrhujeme prehodnotiť mestské organizácie – MsKS je príspevková organizácia, ktorá by
mala mať 50 % vlastných príjmov. Má príjem 100,- Eur ročne. Ďalšie príjmy sú dotácia mesta.
Treba ju zmeniť na rozpočtovú organizáciu;
- treba väčšiu časť venovať pohľadávkam a záväzkom, lebo tam sú extrémy;
- výdavky na tarifné platy, odmeny – extrémne narástli – nevidíme tam žiadnu úsporu, oproti
roku 2018 máme o 76.000,- Eur vyššie výdavky.
Primátor – znížili sme zopár úväzkov, napr. upratovačka, matrika;
- ZŠ, ZUŠ, MŠ mali nejaké rezervy, preto mali vyplatené odmeny, MsÚ odmeny nemal
vyplatené;
- boli vyplatené individuálne odmeny, napr. za zasadnutie vlády.
P. poslanec Ing. Babica - mimoriadne odmeny sa dajú riešiť cez rozpočtové opatrenie
a koncoročné odmeny by mali byť udelené po zhodnotení hospodárskeho výsledku a dobrom
hospodárení mesta schválené MsZ.
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO výročnú správu Mesta
Hanušovce nad Topľou za rok 2019
- záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
- správu o inventarizácii majetku mesta za rok 2019,
BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky
- k výročnej správe Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
- k záverečnému účtu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok
2019
- správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou,
SCHVAĽUJE
1. VÝROČNÚ SPRÁVU MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU ZA ROK 2019,
2. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU ZA ROK 2019
- v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nasledovne:
I. výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje
(t.j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní
bežných a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku)
B ežný rozpočet:
K apitálový rozpočet:
bežné príjmy
3 981 468,81 kapitálové príjmy
1 135 161,61
bežné výdavky
3 800 251,98 kapitálové výdavky
1 245 264,17
Prebytok
181 216,83 schodok
-110 102,56
II. Výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými
výdavkami vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky
predstavuje:
Príjmy celkom
5 483 330,77
Výdavky celkom
5 152 957,76
Prebytok:
330 373,01
I II. Výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta
po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z minulých rokov
zostatky finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2019
vylúčenie mimorozpočtových fondov k 31.12.2019
a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov
(ostávajú na čerpanie v roku 2020)

651208,05
-635327,17

t. j. výsledok - zostatok na rozdelenie
z toho:
do FRR

15880,88
15880,88

I V. Plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2020
stav
FRR k 31. 12. 2019

2943,56
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tvorba FRR z finančného vysporiadania roka 2019
zostatok FRR po finančnom vysporiadaní

15880,88
18824,44

3. SCHVAĽUJE CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE BEZ VÝHRAD,
4. SCHVAĽUJE ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU MESTA ZA ROK 2019
5. SCHVAĽUJE ZÚČTOVANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA HANUŠOVCE NAD
TOPĽOU
- výsledok hospodárenia mesta po zdanení vo výške – 36.210,40 € na účet
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov,
6. SCHVAĽUJE ZÚČTOVANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE –
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU NASLEDOVNE:
Záporný výsledok hospodárenia v objeme – 612,63 € :
a) v objeme 216,14 € uhradiť z rezervného fondu,
b) zostatok v objeme 396,49 € bude uhradený v obdobiach nasledujúcich po r. 2019.
7. SCHVAĽUJE správu o inventarizácii majetku mesta za rok 2019
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
k bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu na rok 2020

Primátor mesta udelil slovo Ing. Jenčíkovej, referentke finančného oddelenia. Tá
oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3, kde sa príjmy navýšili o 74.000,- Eur.
Cca 20.000,- Eur sú príjmy zo Sociálnej poisťovne – vrátka poistného za zamestnávateľa za
mesiac apríl 2020 – uzatvorenie prevádzky najmenej na 15 dní. O túto sumu sme ponížili
náklady na každom stredisku.
P. poslanec Ing. Babica – prehodnotiť rezervy aj na MsÚ, neurobili ste maximum;
- situácia ešte môže byť zaujímavá
Primátor – MŠ by sa mala dofinancovať niekedy v septembri – októbri;
- ZUŠ – zrušené je detašované pracovisko Kračúnovce – vznikla tam súkromná ZUŠ;
- odchádzajú asi piati pedagógovia;
- chcem riešiť financovanie pre ZUŠ aj z iných obcí, asi 200 detí navštevuje ZUŠ z priľahlých
obcí;
- ZUŠ vraj dofinancované nebudú;
- navrhujem riešiť presun finančných prostriedkov z nejakej inej položky na opravu
elektroinštalácie jedálne a práčovne MŠ
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie
č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 3 - zmenu
rozpočtu mesta
- v príjmovej časti zníženie rozpočtu o 97.632,00 € na 5.700.858,36 €,
- vo výdavkovej časti zníženie o 101.463,00 € na 5.696.790,36 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 4.068,00 €,
- zmenu v príjmovej časti rozpočtu – zmenu v časti čerpanie úveru: presun z projektu zberný
dvor -20.000,00 €, na projekt zvýšenie kapacity MŠ + 20.000,00 €,
- vo výdavkovej časti rozpočtu – zmenu v časti kapitálové výdavky: z projektu zberný dvor z
položky 71 - 20.000,00 €, na projekt zvýšenie kapacity MŠ na položku 717 + 20.000,00 € / na
nákup stavebného a elektroinštalačného materiálu na rekonštrukciu práčovne, kuchyne a
schodiska v materskej škole podľa projektovej dokumentácie,
ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2020
v účtovníctve mesta v zmysle predloženého návrhu.
Termín: do najbližšieho rokovania MsZ
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 9 a/Doručené žiadosti občanov – Juraj Kachman – výkup druhotných surovín,
Čierne nad Topľou 200

Referoval prednosta MsÚ. Informoval prítomných o žiadosti menovaného, ktorý nám
dňa 27. mája 2020 doručil žiadosť o kúpu pozemku na parcele 475/1 o výmere 650 m2.
Pozemok využíva na prevádzku zberných surovín. S týmto pozemkom nemá mesto iný
investičný zámer. Stanovisko finančnej komisie je pozemok nepredať.
P. poslanec Tkáč – ten pozemok má 2019 m 2 a p. Kachman chce odkúpiť len časť pozemku.
My nemôžeme schváliť ani zámer. Bude potrebný GP a tiež navrhujem, aby odpredaj
pozemku sa vysúťažil. Od kedy máme s p. Kachmanom nájomnú zmluvu? Platí nájomné
podľa cenníka o hospodárení a nakladaní majetku mesta?

Stiahnuté z rokovania!

k bodu 9 b/Doručené žiadosti občanov – Edita Puľová, Pod Šibenou 566/13,
Hanušovce nad Topľou

Referoval prednosta MsÚ. Uviedol, že p. Puľová podala žiadosť o odkúpenie parcely č.
2607/4 o výmere 133 m2, parcely č. 2607/5 o výmere 17 m2 a parcely č. 2607/14 o výmere 7
m2. Žiadateľka uvedené parcely využíva od roku 1998, kedy postavila na nich rodinný dom.
Časť jej domu zasahuje do cesty. Mesto víta iniciatívu žiadateľky o kúpu parcely a podporuje
snahu o legalizáciu stavieb v meste. Žiadateľka si na vlastné náklady dala vypracovať GP.
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Žiadosť je v prerokovaní MsZ už druhýkrát. Stavebná komisia neodporúča odpredať
predmetné pozemky z dôvodu zúženia miestnej komunikácie.
Primátor – legalizácia stavby bude prínosom pre mesto, žiadateľka bude platcom miestnych
daní a poplatkov

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť p. Edity Puľovej
o odkúpenie pozemku, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie pre výstavbu, životné
prostredie a verejný poriadok SCHVAĽUJE zámer predaja novovzniknutej parcely č. 2607/21
o výmere 157 m2 podľa GP G1-601/2019 zo dňa 26.11.2019 v katastrálnom území Hanušovce
nad Topľou ako dôvod osobitného zreteľa v zmysel §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1191 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
pre žiadateľa: Edita Puľová, Pod Šibenou 566/13, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Osobitný zreteľ spočívam v tom, že žiadateľ má na predmetných pozemkoch postavenú stavbu
rodinného domu a od roku 1998 tieto parcely užíva.
ŽIADA PRIMÁTORA MESTA zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia
T: 1. 7. 2020
Zodpovedný: primátor mesta
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
k bodu 9 c/Doručené žiadosti občanov – Michal Kaňuk/Bc. Zuzana Kaňuková,
Remeniny 121
Referoval prednosta MsÚ. Informoval prítomných o žiadosti manželov Kaňukových,
ktorí by chceli odkúpiť mestský pozemok o výmere 1500 m 2 a vybudovať tam drevársku
výrobu. Pozemok je v susedstve nášho kompostoviska. V blízkosti majú VVS a. s. svoje
siete, ale táto stavba by neohrozila ich siete a ani mestské kompostovisko. Predmetné
pozemky sa nachádzajú v lokalite, ktorá je platným ÚPN určená ako plocha výroby.
Stavebná komisia odporúča odpredať pozemok s rozumným rozčlenením pozemkov bez
ich drobenia.
P. poslanec Hricko – netreba sa unáhliť, môžeme tam urobiť mestský zberný dvor.
Primátor – ja by som ten pozemok predal a zberný dvor by som riešil na konci mesta za
firmou Strabag.

Stiahnuté z rokovania!
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k bodu 9 d / Doručené žiadosti občanov – Ing. Andrej Andrej, PhD. /Mgr. Zuzana
Andrejová, PhD., Kukorelliho 398/16, Hanušovce nad Topľou
Primátor udelil slovo p. prednostovi. Ten oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Andreja
Andreja, PhD., ktorý ju podal ešte 18. januára 2019 o odkúpenie mestského pozemku pred
svojim rodinným domom. Na základe uznesenia č. 74/2019 mal p. Andrej doložiť
geometrický plán so špecifikáciou časti parcely o ktorú má záujem. Dňa 20. 04. 2020 bol
mestu zo strany žiadateľa doručený geometrický plán. Stavebná komisia odporúča predať
pozemok. Ďalej odporúča vysporiadať ostatné parcely na ul. Širiava.
P. poslanec Tkáč – my dnes schvaľujeme zámer odpredaja pozemku, ktorý musí byť 15 dní
vyvesený na úradnej tabuli mesta.
Ing. Andrej Andrej, PhD. – na mojom pozemku je rozvádzač verejného osvetlenia. Bolo by
dobré ho preložiť, aby bol k nemu prístup z chodníka, aby nemusela cudzia osoba
vstupovať do môjho dvora. Ten rozvádzač bude cca 3 metre v mojom pozemku.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť p. Ing. Andreja
Andreja PhD. a Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. o odkúpenie pozemku, BERIE NA VEDOMIE
stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, SCHVAĽUJE zámer
predaja novovytvorenej parcely KNC 2185/110 o výmere 24 m2 podľa GP č.G1-176/2020 zo
dňa 6.4.2020 z pôvodnej KNC parcely 2185/70 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou
o rozlohe 24 m2 ako dôvod osobitného zreteľa v zmysel §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1191
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
pre žiadateľa: Ing. Andrej Andrej PhD., Kukorelliho 398/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou
a Mgr. Zuzana Andrejová PhD, Kukorelliho 398/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Osobitný zreteľ spočívam v tom, že žiadateľ potrebuje na predmetných pozemkoch umiestniť
pripojenie inžinierskych sietí k už existujúcej stavbe rodinného domu.
ŽIADA PRIMÁTORA MESTA zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle tohto uznesenia
T: 1. 7. 2020
Zodpovedný: primátor mesta
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 9 e / Doručené žiadosti občanov - Ján Sabo, SNP 263/122,
Hanušovce nad Topľou

Referoval prednosta MsÚ. Uviedol, že p. Sabo nám doručil žiadosť, v ktorej ponúka
pozemok pod cestou na parcele 1671/13 o výmere 339 m2 do vlastníctva mesta, nakoľko sa
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jedná o pozemok pod prístupovou komunikáciou k rodinným domom. Ako kompenzáciu
požaduje časť parcely 3109 rovnako s rozlohou 339 m2. Parcela, ktorú on chce vymeniť
s mestom nie je majetok mesta. Je majetkom Slovenského pozemkového fondu. Nie je
majetkom mesta a nie je ju teda možné s mestom zameniť. Z tohto dôvodu navrhujeme
odkúpenie časti parcely pod miestnou komunikáciou.
Stavebná komisia odporúča MsZ urgentné jednanie so Slovenským pozemkovým fondom
o navrátení pozemkov mestu. Následne vypracovať geometrický plán a vymeniť pozemky. Do
vysporiadania pozemkov spracovať nájomnú zmluvu.
Prednosta – tú parcelu čo chce zameniť nie je mestská.
P. poslanec Tkáč - nevieme zameniť, vieme vykúpiť – s menovaným treba jednať.

Stiahnuté z rokovania!

k bodu 9 f / Doručené žiadosti občanov – Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48,
Hanušovce nad Topľou

Referoval prednosta MsÚ. Informoval prítomných o žiadosti Ing. Tomáša Velebíra
o predĺženie nájomnej zmluvy na fitnescentrum. P. Velebír má fitnescentrum v dome
kultúry a pôvodný nájom mu po piatich rokoch končí k 30. 09. 2020. Výška nájomného bola
stanovená vo výške 1 euro/ m2 na rok. Vzhľadom na to, že vestibul domu kultúry slúžil ako
vchod do kultúrnej sály aj fitnescentra, požiadalo mesto nájomcu o zriadenie
samostatného vstupu do svojej prevádzky. Dôvodom bola eliminácia prevádzkových
nákladov a ochrana majetku, keďže sa vo vestibule okrem návštevníkov fitnescentra
zdržiavala aj rómska komunita. Zároveň nebolo vhodné riešenie spoločných toaliet a preto
si nájomca zriadil na vlastné náklady samostatné toalety. Nájomné uhrádzal nájomca včas
a nemá podlžnosti voči mestu.
P. poslanec Ing. Babica – dať do poriadku nájom za fitnescentrum za päť rokov, verzus
vlastné investície Ing. Velebíra investované do domu kultúry – vyhodnotiť starú nájomnú
zmluvu – rozdiel vyúčtovať;
- zhodnotiť, navýšiť majetok mesta;
- potom môžeme pristúpiť k návrhu novej nájomnej zmluvy.

Stiahnuté z rokovania!

k bodu 10 / Organizačná štruktúra MsÚ

Referoval prednosta MsÚ. Uviedol, že na MsZ poslanci žiadali predložiť organizačnú
štruktúru mesta s návrhmi úsporných opatrení. Nie je problém predložiť organizačnú
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štruktúru, horšie je to s úspornými opatreniami. Úspory, na ktoré sme my pristúpili, bolo
vytvorenie chránených dielní tam, kde to legislatíva dovoľovala. Tam predpokladáme úsporu
5.000,- Eur. Pristúpili sme k zníženiu úväzku upratovačky, chránená dielňa – kamerový systém
– tam sa znížili platy len do výšky refundácie miezd. V aparáte mesta je 18 zamestnancov, na
miestnom hospodárstve je 11 zamestnancov, projektových zamestnancov máme 30. Spolu je
to 59 ľudí. Mesačne na mzdy na MsÚ bez škôlky a školy ide 52.000,- Eur. Tento rok nás čakajú
aj nejaké odchody do dôchodku.
P. poslanec Tkáč – ja som žiadal spracovať nový organizačný poriadok MsÚ;
- personálne oddelenie je nad prednostom úradu, malo by byť pri finančnom oddelení. Prečo
je to tak?
Prednosta – prijímanie aj ukončenie pracovného pomeru je v kompetencii primátora, preto je
personálne oddelenie pod primátorom.
P. poslanec Ing. Babica – audit mal skontrolovať, či máme dobrú organizačnú štruktúru a chcel
poukázať, že sa nám prelínajú nejaké kompetencie medzi oddeleniami, pracovné náplne
pracovníkov;
- organizačný poriadok by mal byť postavený tak, že ak jeden pracovník odíde, ten ktorý príde
má vedieť, čo je jeho náplň. Niektorí pracovníci nevedeli, aká je ich náplň práce;
- personálne oddelenie patrí k finančnému oddeleniu, oni spolu súvisia a spadá pod prednostu
úradu.
Primátor – mestský úrad funguje na 110%. Sú tu pracovníci, ktorí pracujú vynikajúco, zaslúžili
by si aj odmeny, sú takí ktorí sú takí stred a sú aj takí, ktorí ak sa nezlepšia, tak ich tu ani
nebudeme potrebovať. Je to taká zmes.
P. poslanec Ing. Babica – treba byť nekompromisný. Personálna otázka nemôže byť
zakonzervovaná. Ak zaplatíte dobrých ľudí, nemáme k tomu žiadne výhrady, ale so slabými
treba urobiť rázne rozhodnutia.
P. poslanec Tkáč – zamestnanec Z4 a Z5 boli v audite na pokraji vypadnutia. Chcel by som
vedieť, aký osobný príplatok majú títo zamestnanci.
P. poslanec Ing. Babica – vpp pracovníci by mohli mať v meste podelené rajóny, aby ste ich
vedeli odkontrolovať.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Organizačnú štruktúru
mestského úradu, BERIE NA VEDOMIE Organizačnú štruktúru mestského úradu, ŽIADA PRIMÁTORA
MESTA predložiť organizačný poriadok MsÚ.

Termín: najbližšie riadne rokovanie MsZ
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 11 / Ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 na úseku civilnej
ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového
plánovania
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Prednosta MsÚ oboznámil prítomných s ročným plánom mesta na rok 2020 na úseku
civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného
núdzového plánovania. V dokumente sú rozpracované hlavné ciele a úlohy v oblasti CO na rok
2020, ktoré sa týkajú nášho mesta.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Plán hlavných úloh
mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania, SCHVAĽUJE Plán
hlavných úloh mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 13/Záver

Primátor mesta PhDr. Štefan Straka poďakoval prítomným za konštruktívnu debatu,
účasť a príspevky na rokovaní, čím ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Zapísala:
Gabriela Sabová ....................................

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Hedviga Rusinková ................................

PhDr. Slavomír Karabinoš

Ing. Ladislav Babica ..............................

PhDr. Štefan Straka

prednosta mestského úradu

primátor mesta
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