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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 
 

 

Z á p i s n i c a 

z 4. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 25. 2. 2019 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo: 

1. Otvorenie a procedurálne otázky                                                            predkladá: primátor mesta 

2. Kontrola plnenia uznesení                                                                        predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

3. Správa z kontroly aktuálnosti platných interných smerníc Mesta Hanušovce nad Topľou                                                                                          
predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018                                        predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 
5. Informatívna správa o vybavení sťažností za rok 2018                       predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 
6. Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva a komisií pri mestskom zastupiteľstve (1. polrok 2019)                   

predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
7. Umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti oslobodenia mesta predkladá : PhDr. Štefan Straka 
8. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie                                                       

predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
9. Doručené žiadosti občanov                                                                    predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
10. Zriadenie a menovanie členov mestskej rady                                     predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
11. Doplnenie členov Rady Základnej školy, Rady Základnej umeleckej školy, Rady Materskej školy a Masmediálnej 

rady/Redakčnej rady Hanušovských novín                                          predkladá : PhDr. Štefan Straka 
12. Schválenie príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci výzvy PSK – podpora cyklodopravy 

a cykloturizmu v Hanušovciach nad Topľou                                        predkladá : PhDr. Štefan Straka 
13. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.                                                                                             

predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
14. Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov             predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 
15. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods. 9 písmeno c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to nebytových priestorov v suteréne ObZS v Hanušovciach nad Topľou, pre 
žiadateľa MEDICORP s. r. o.                                                                   predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš 

16. Zriaďovateľ Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou - Okresný úrad v Prešove, odbor školstva :zámer na 
vyradenie Spojenej školy v Hanušovciach n.T. zo siete škôl a školských zariadení v SR v roku 2019 – informácia 
o aktuálnom stave                                                                                    predkladá : PhDr. Štefan Straka 

17. Rôzne 
18. Interpelácie poslancov 
19. Otázky verejnosti a diskusia 
20. Záver 

 

 

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo, JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský,   RNDr. Hedviga 
Rusinková,  Martin Tkáč, Jozef Varga, Juraj Velebír DIS.art,  Bc. Ján Voľanský 

 

Ospravedlnený/í:  MVDr. Ján Čurlík, PhD., 
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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   10 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený 
v hlasovaní 10/10 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Ján Voľanský, predseda 

              Členovia: Martin Ferko, Jozef Varga 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Hanzo, JUDr. Eva Knašinská 

2. Skrutátora: RNDr. Hedviga Rusinková 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová 

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní 
schválení 10/10 za. 

 

P. poslanec Tkáč navrhuje bod 11 programu Doplnenie členov Rady Základnej školy, Rady 
Základnej umeleckej školy, Rady Materskej školy a Masmediálnej rady/Redakčnej rady 
Hanušovských novín vymeniť iba za doplnenie členov Materskej školy.                                        

Hlasovanie poslancov 10/10 za.   
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K bodu 2/  Kontrola plnenia uznesení 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta.  Správu ste dostali v písomnej forme. Konštatujem, 
že z 11 uznesení je 5 v plnení, 1 je čiastočne splnené, 5 uznesení je splnených. 2 komisie žiadajú nový termín 
na predloženie plánov, pretože sa nezišli. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Kontrolu plnenia uznesení, 
BERIE NA VEDOMIE 

1. Kontrolu plnenia uznesení 

2. Informáciu, že uznesenie : 

-č. 218/2017 je ku dňu 05.03.2018 splnené 

-č. 5/2018 je ku dňu 10.12.2018 splnené 

-č. 6/2018 je ku dňu 25.2.2019 splnené 

-č. 7/2018 je ku dňu 25.2.2019 čiastočne splnené 

-č. 9/2018 je ku dňu 21.12.2018 splnené 

-č.13/2018 je ku dňu 25.2.2019 splnené 

-č.14/2018 je ku dňu 25.2.2019 v plnení 

-č.15/2018 je ku dňu 19.12.2018 splnené 

-č.16/2018 je ku dňu 25.2.2019 v plnení 

SCHVAĽUJE, nový termín k uzneseniu číslo 7/2018 do najbližšieho rokovania mestského 

zastupiteľstva, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA do 23.2.2019 vymenovať sekretára Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 

K bodu 3/  Správa z kontroly aktuálnosti platných interných smerníc Mesta Hanušovce nad Topľou    

 

     Referovala Ing. Sabová, kontrolórka mesta. V nadväznosti na Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 1. polrok 2018 bola vykonaná kontrola aktuálnosti platných interných smerníc mesta. 
Cieľom kontroly bolo preveriť súlad aktuálne platných interných smerníc s aktuálne platnými právnymi 
predpismi so zámerom ich aktualizácie. V súčasnosti máme 31 interných smerníc. Nedostatky som 
zhrnula do tabuľky, ktorá je v správe. 

p. poslanec Ing. Babica – treba dať do uznesenia termíny, dokedy sa dajú tie smernice do poriadku. 
Treba určiť prioritné a postupne ich aktualizovať. 

Primátor – tie smernice sú 25 rokov staré a je s tým kopu roboty 

p. poslanec Mgr. Hanzo – ale my sme verejná spáva a keď príde kontrola z NKÚ, tak bude problém 

                                                                                        

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu                                       
z kontroly aktuálnosti platných interných smerníc Mesta Hanušovce nad Topľou,                                                         
BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly aktuálnosti platných interných smerníc Mesta Hanušovce 

nad Topľou, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA predniesť prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov do 

najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.                                                     

Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

  

k bodu 4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2018 

 

     Referovala Ing. Sabová, kontrolórka mesta. V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018, 
ktorá má byť predložená do 60 dní po ukončení kalendárneho roka.  

p. poslanec Ing. Babica – v správe sú termíny napr. k 31. 3. 2017 vypovedať všetky nájomné zmluvy  za 
účelom zriadenia záhradiek a uzatvoriť nové nájomné zmluvy v zmysle platnej legislatívy, nebolo to splnené, 
čo s tým? Téma ulica Sadová, taktiež nesplnené. Možno nie sú peniaze, ale nemôžeme to brať na vedomie. 
Treba to riešiť! 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2018, BERIE NA VEDOMIE správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2018, ŽIADA 
PRIMÁTORA MESTA predniesť prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov do najbližšieho 
rokovania mestského zastupiteľstva.                                                     
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 

k bodu 5/  Informatívna správa o vybavení sťažností za rok 2018         

 

     Referovala Ing. Sabová, kontrolórka mesta. Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na 1. polrok 2019 a v nadväznosti na Zásady postupu pri vybavovaní sťažností predkladám MsZ 
Informatívnu správu o výsledkoch riešenia sťažností na mestskom úrade za rok 2018.  V minulom roku 
boli zaevidované dve sťažnosti. Obidve boli o susedskom spore. Obidve žiadosti boli opodstatnené. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO informatívnu správu o vybavení 
sťažností občanov za rok 2018, BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o výsledkoch riešenia 
sťažností občanov za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov 10/10 za.  
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k bodu 6/ Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva a komisií pri mestskom zastupiteľstve 

(1. polrok 2019) 

 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Aby sme si vedeli zariadiť svoje osobné aj 
pracovné povinnosti, predkladám návrh zasadnutí MsZ. Keďže chcem, aby v  tom bol nejaký systém, tak 
navrhujem MsZ každý druhý mesiac posledný pondelok. Takže najbližšie zasadnutie MsZ bude            
29. apríla 2019 a ďalšie 24. júna 2019. Čo sa týka Plánu práce komisií, 3 z nich reálne zasadli 
a prerokovali Plány práce.   

p. poslanec Ing. Babica – poprosím aby ste nedávali len termín MsZ, ale aj základné body, ktoré by mali 
byť prerokované podľa zákona.  

p. poslanec Tkáč – napr. na tomto MsZ mal byť prerokovaný Plán CO 

prednosta PhDr. Karabinoš – k tým materiálom dopredu, dlhoroční poslanci viete, kedy sa schvaľuje 
záverečný účet a tí, čo ste noví sa s tým oboznámite v pozvánke 

Predsedovia jednotlivých komisií predstavili prítomným Plán práce svojej komisie. 

         

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, SCHVAĽUJE plán práce komisie finančnej, pre 
správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť; komisie pre šport a komisie pre školstvo, 
SCHVAĽUJE termíny zasadnutia MsZ v Hanušovciach nad Topľou na I. polrok 2019 a to: 

29.apríla 2019 o 16:30 
24.júna 2019 o 16:30 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 

K bodu 7/ Umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti oslobodenia mesta 
 
 

     Referoval primátor mesta. Tento bod programu bol zaradený na základe požiadaviek p. Malatu. Ide 
o pamätnú tabuľu, ktorá bola zvesená z fasády Šóšovského kaštieľa. P. Malata chce, aby sa pamätná tabuľa 
umiestnila na nejaké vhodné miesto v meste. Na základe uvedeného, som požiadal p. Brussa 
z Vlastivedného múzea, aby nás prišiel informovať o vhodnosti uloženia pamätnej tabule.  
Hlasovanie za udelenie slova p. Brussovi. 10/10 za. 
p. Bruss – v roku 2015 som podal oznamovaciu povinnosť na políciu o odcudzení bronzovej pamätnej 
tabule, ktorá bola ešte vtedy osadená na renesančnej bašte na Malom kaštieli pri 25. výročí oslobodenia 
mesta. V súvislosti s informáciou o oslobodení tam bol aj symbol roľníkov a remeselníkov, kosák a kladivo. 
Po vyhotovení kópie tejto tabule, bola taktiež umiestnená na fasádu Malého kaštieľa. Až po upozornení 
Krajského pamiatkového úradu sa táto tabuľa musela zvesiť, nakoľko tabuľa nesmie byť umiestnená            
na národnej kultúrnej pamiatke. Ide teda o to, ako prezentovať tabuľu o oslobodení mesta naďalej. Návrh 
umiestniť tabuľu na fasádu MsÚ sa mi nezdá veľmi vhodný, takisto umiestniť ju k pamätníku SNP. Čo sa týka 
pamätníka SNP, sú to dve úplne odlišné udalosti. Táto tabuľa do tohto priestoru nepatrí. Môj názor je osadiť 
tabuľu na kamenný monolit oproti Malému kaštieľu, aby bola súčasťou toho pôvodného miesta. A čo sa 
týka kosáka a kladiva tieto symboly boli na zástave vlajky tých padlých hrdinov, ktorí oslobodili 
Československo a 25. výročie oslobodenia mesta s tým úzko súvisí.   
Hlasovanie za udelenie slova prítomným 10/10 za. 
Mgr. Lipčáková (predsedníčka ZoZPB) – my keď sme tú tabuľu tam umiestňovali nebolo známe, že tam 
nesmie byť. Môj návrh je umiestniť tabuľu k pamätníku SNP na kamenný monolit. Bol sa tam pozrieť aj 
architekt, ktorý povedal, že tabuľa môže byť umiestnená v trávnatej ploche, mimo celého komplexu. Ak by 
sme ju chceli umiestniť na pilier, museli by sme mať súhlas toho, kto ten pamätník vyrobil. V trávnatej časti 
by tá tabuľa mohla byť.  
p. poslanec Mgr. Hanzo – nemôžme na MsZ fungovať tak, že budeme diskutovať, kde tabuľa má, alebo 
nemá byť. Čo má byť toho výsledkom? Diskutovať môžeme v bode rôzne. Bolo by dobré, ak by sme mali 
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takéto VZN k umiestňovaniu pamätihodností. Mali by sme mať orgány, ktoré by o tom rozhodli a do MsZ by 
sa malo dostať už len stanovisko.  

Stiahnuté z rokovania!!! 
 

 
k bodu 8/  Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie 
                                  

 
     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Je tu zámer aktualizácie územného plánu mesta. 
Minulé vedenie uzavrelo na tento účel aj zmluvu na 15.000,- Eur. Ministerstvo dopravy dáva na tento účel 
nenávratný finančný príspevok, o ktorý sa chceme uchádzať. Každý NFP ušetrí prostriedky z rozpočtu mesta. 
Spĺňame všetky podmienky. Chýba nám už len uznesenie. 
  
Ing. Eštvaník – ÚPD máme schválenú od roku 2012 ako celok. Je to živý dokument. Urobili sme iba jeden 
dodatok a to pre p. Tabaku, keď chcel z kotolne urobiť servis a administratívu. V priebehu tých rokov sme 
prišli na viac chýb. Vyšpecifikovali sme asi štyri oblasti, v ktorých treba urobiť rozsiahlejšie úpravy.   
  
P. poslanec Ferko – riešili sme to aj na stavebnej komisii. Každý z členov má dať podnety na zmeny 
a doplnky. Poprosím aj mesto, aby to zverejnilo aj na úradnej tabuli mesta, aby sa vyjadrili aj občania mesta.  
 
Prednosta PhDr. Karabinoš – v rozpočte je 15.000,-Eur práve preto, lebo mesto túto zmenu už nutne 
potrebuje, či už kvôli Pastovníku, alebo iným lokalitám v meste sa chce rozrastať. Aj keby sme neuspeli, aj 
tak by som bol rád, keby sme sa o tie financie uchádzali, lebo mesto zmenu ÚPD už nutne potrebuje. 
 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, SÚHLASÍ, že proces obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta 
Hanušovce nad Topľou,“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 
z fondu Ministerstva dopravy a výstavby SR.  
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 
k bodu 9/   Doručené žiadosti občanov 

 
 

Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Máme tu žiadosť p. Andreja, ktorý žiada situovať 
vodomernú šachtu na mestský pozemok. Táto žiadosť bola aj predmetom rokovania na stavebnej komisii.  
 
P. poslanec Ferko – komisia prerokovala predložený návrh a neodporúča vyhovieť predmetnej žiadosti. 

 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť pána: Ing. Andrej 
Andrej, PhD. bytom na Kukorelliho 398/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou o povolenie situovať 
vodomernú šachtu na mestskom pozemku KN-C p.č. 2185/15, BERIE NA VEDOMIE -stanovisko 
komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MsZ, NESCHVAĽUJE osadenie vodomernej šachty     
na mestský pozemok KN-C p.č. 2185/15 podľa LV č. 1481 v kú. Mesta Hanušovce nad Topľou         
na trávnatý porast v časti tejto parcely. 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   
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k bodu 9/   Doručené žiadosti občanov 
 
 

Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Ďalšia žiadosť je RNDr. Malého, ktorý sa na mesto 
obrátil so žiadosťou o predbežný súhlas so zámenou pozemkov. Týka sa to jeho predajného stánku. Táto 
žiadosť bola vo finančnej, aj v stavebnej komisii.  
 
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia prerokovala túto  žiadosť a nemá námietky k zámene pozemkov, 
ale žiada RNDr. Malého o zrušenie súdnych sporov, ktoré vedie s Mestom Hanušovce nad Topľou. 
P. poslanec Ferko – komisia prerokovala žiadosť a neodporúča vyhovieť tejto žiadosti, aj keď ja osobne som 
za.  
Prednosta PhDr. Karabinoš – z nášho pohľadu - nedôjde k drobeniu parciel a vyrieši sa situácia RNDr. 
Malého. 
Hlasovanie za udelenie slova RNDr. Malému 10/10 za. 
 
RNDr. Malý – niekedy stál v centre mesta starý pôvodný stánok. Stál tam 14 rokov a predával som tam 
tovar a poskytoval služby, ktoré občania potrebovali. Prišiel tu zámer regenerácie mesta a možnosť získať 
peniaze. V roku 2009 ma pozvala p. Frenová (stavebný úrad), že potrebujú riešiť centrum mesta a stánky, 
ktoré tam stoja. Ostatné stánky zrušili a môj stánok tam mal zostať. Dala mi kópiu stavebného povolenia, že 
stánok zostáva. V roku 2011 sa začal projekt realizovať a mali tam ísť stánky, ktoré budú jednotné v celom 
meste. Nemal som chuť investovať peniaze do nového stánku, ale aby to bolo v súlade s projektom, kúpil 
som si stánok za 12.000,- Eur a do prípojok som investoval 4.000,- Eur. Keďže som potreboval aj ja nejakú 
záruku, bolo vydané záväzné stanovisko mesta a vyhotovená nájomná zmluva na 18 rokov. Boli vydané 
stavebné povolenia na prípojky, vodu, plyn, odpad, elektrina. Ja som musel zaplatiť projektovú 
dokumentáciu. SORO malo výhrady voči tomuto novému stánku, aj keď ja som stavebné povolenie mal. 
Riešili sme to aj cez riaditeľku, ktorá tento projekt zabezpečovala, ale ona sa k tomu potrebovala vyjadriť 
cca 10 dní. Primátor povedal, že on toľko čakať nebude, nakoľko je to niekoľko miliónová investícia a nechal 
stánok odstrániť. Na tomto mieste, kde teraz stánok stojí (autobusové parkovisko) znovu potrebujem nové 
prípojky, čo sú zase nové investície. Primátor to aj chcel nejak kompenzovať, ale MsZ s tým nesúhlasilo. 
Stálo ma to 16.000,- Eur – ostal som poškodený. Ak je to spravodlivé, mal by ma odškodniť štát, pretože oni 
nesúhlasili s tým stánkom. Obraciam sa na vás páni poslanci, aby ste obhajovali práva a majetok občana, tak 
ako ste to sľubovali pri vstupe do funkcie. Ja teraz žiadam zameniť pozemok par. Č. 443/2 (169m2) za 
pozemok par. č. 436 v rovnakej výmere pod predajným stánkom.  
Prednosta PhDr. Karabinoš – je reálne z vašej strany ukončenie súdneho sporu?  
RNDr. Malý – treba si sadnúť a porozprávať sa.  
P. poslanec Ing. Babica – nemá odôvodnenie to, že žaluješ mesto, keď tvrdíš, že štát je zodpovedný. Súd 
nezmení žalobu, žalovaného musíš určiť ty. 
P. poslanec Tkáč – nájomná zmluva z roku 2011 nikdy nebola v MsZ. Primátor podpísal zmluvu na 20 rokov 
a on môže podpísať len na 1 rok. Na základe tej zmluvy ste si dali vyrobiť stánok. Bol ste v tom čase 
poslanec a vedeli ste, že nájomnú zmluvu na 20 rokov môže schváliť len MsZ.  
Primátor – ja myslím, že MsZ má snahu konať a RNDr. Malý má snahu odstúpiť spor. 
RNDr. Malý – tlačíte ma do niečoho a pritom mesto poškodilo mňa! 
Prednosta PhDr. Karabinoš – záver z toho je, že keď vy stiahnete žalobu, my sme ochotní sa dohodnúť 
a ošetriť si to zmluvne. Vy kúpte tú parcelu o ktorú máte záujem a potom si sadnime a rokujme. Konečný 
výsledok aj tak musí ísť z MsZ. 

 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť pána: RNDr. Jozef 
Malý, bytom Širiava 467/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou o predbežný súhlas so zámenou 
pozemkov: parc. č.443/2 (169 m2), ktorý chce žiadateľ odkúpiť od vlastníka a zameniť s mestom    
za pozemok parc. Č. 436 v rovnakej výmere ako pod predajným stánkom, BERIE NA VEDOMIE 
-stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri MsZ 
-stanovisko komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MsZ  
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Hlasovanie poslancov 7/10 za, 3/10 zdržali sa.   

 

k bodu 9/   Doručené žiadosti občanov 

 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. OZ Kvapka a Nádej využíva priestory v ObZs. O tieto 
priestory má záujem lekárka. Vieme jej poskytnúť iné priestory, ale všetko je podmienené projektom         
na rekonštrukciu ObZs. Bolo to prerokované aj vo finančnej komisii.  

P. poslanec Ing. Babica – komisia odporúča hľadať priestory a vyhovieť žiadosti. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť: OZ Kvapka a Nádej 
(sídlo: Budovateľská 429/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou) o poskytnutie priestorov a to v budove 
ObZS na adrese: Budovateľská 429, 094 31 Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE -stanovisko 
komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri MsZ. 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 

k bodu 9/   Doručené žiadosti občanov 
 
 

Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Nasledujúca žiadosť je od p. Zaťkovcov, ktorí 
žiadajú o prenájom nebytových priestorov v suteréne ObZS o výmere 150 m2. Ich zámerom je vyvíjať 
športovú a podnikateľskú činnosť. Chcú zriadiť telocvičňu, pilates a skupinové cvičenia. Nemajú záujem o tie 
isté priestory ako lekáreň. Mesto tieto priestory momentálne nevyužíva, ani nie sú v takom stave, aby sa 
dali využívať. Oni si ich na vlastné náklady prerobia. Táto investícia sa im potom odráta z nájmu. Táto 
žiadosť bola prejednaná aj na finančnej komisii.  
P. poslanec Ing. Babica – v ObZS máme aj sklad CO. Pýtam sa, či tieto priestory by sa nedali využiť na tento 
sklad. Ak nie, tak komisia nemá problém so schválením predmetnej žiadosti. 
Prednosta PhDr. Karabinoš – pivničné priestory máme aj v kultúrnom dome. 
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť pánov: Ľubomír 
a Miloš Zaťkovci, bytom Štúrová 339/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou o prenájom nebytových 
priestorov (150 m2) mesta Hanušovce nad Topľou a to v pivničných priestoroch ObZS na adrese: 
Budovateľská 429, 094 31 Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE - stanovisko komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri MsZ, SCHVAĽUJE zámer prenajať 
nevyužité priestory v suteréne ObZS formou verejnej obchodnej súťaže, ŽIADA primátora mesta 
predložiť podmienky verejnej obchodnej súťaže na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   

 

k bodu 10/ Zriadenie a menovanie členov mestskej rady 
 
 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Použijem výrok Mgr. Hanza, sme mesto, tak sa 
správajme ako mesto. V mestách je zvykom, že je zriadená mestská rada, aby sa tie stanoviská primátora 
a poslancov zladili. Aby chod MsZ bol už plynulejší. S týmto zámerom si vám dovolíme predkladať zriadenie 
mestskej rady. Členmi mestskej rady môže byť najviac 1/3 poslancov. Viceprimátor je automatickým 
členom tejto rady. Rada by sa schádzala pred rokovaním MsZ. Prerokovala by program, materiály, malo by 
to viesť k vyššej kvalite a úrovni rokovania. Čo sa týka členov mestskej rady, my rešpektujeme politické 
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rozloženie, ktoré tu je. Zároveň chcem navrhnúť služobne starších poslancov a zároveň takých, ktorí môžu 
prísť na rokovanie aj doobeda. Náš návrh na členov mestskej rady je p. Tkáč,  Ing. Babica a Mgr. Hanzo.  
P. poslanec Mgr. Hanzo – sám som niečo podobné navrhoval. Musíme si to predebatovať poslanci medzi 
sebou. Momentálne nie sme na to pripravení. Niečo tu treba urobiť, lebo to nie je dobré tak, ako to teraz 
funguje. 

Stiahnuté z rokovania!!! 
 

 
k bodu 11/  Delegovanie členov Rady školy pri MŠ v Hanušovciach nad Topľou 

 
 

Primátor mesta udelil slovo p. Tkáčovi. 
P. poslanec Tkáč – funkčné obdobie rád škôl nekorešponduje s funkčným obdobím MsZ. Až o rok budeme 
delegovať nových členov rád škôl. Aby bol lepší kontakt s MsZ, dávame do rád škôl poslancov. Navrhujem 
ku koncu mesiaca odvolať Mgr. Krupovú a p. Geratovú z rady MŠ a delegovať JUDr. Knašinskú a p. Velebíra.  
P. poslanec Mgr. Hanzo – nemá zmysel niečo riešiť teraz na trištvrte roka. Všetky zmeny by boli len za tým 
účelom, že chceme niečo pomeniť. My sa musíme na MsZ dohodnúť, že kto do ktorej rady pôjde. Isto to 
nebudeme brať tak, že teraz nám z pozície vašej príde rozpis a my budeme súhlasiť. Hlavne na to nie je ani 
dôvod. Navrhujem doplniť len tam, kde nemáme poslancov. 
Mgr. Hliboká (predseda rady školy ZŠ) – zákon vám dovoľuje odvolať a delegovať aj počas funkčného 
obdobia. Je to teda na vás, či to takto zostane, alebo budete delegovať nových členov rady. My sme doteraz 
boli spokojní s aktuálnymi členmi rady školy. 
P. poslankyňa RNDr. Rusinková - ak je rada školy volená na štvorročné obdobie, vtedy má vyzvať predseda 
rady školy, zriaďovateľa rady školy, na doplnenie členov, keď tí členovia strácajú mandát. 
P. poslanec Velebír DIS.art – som poctený, že ste ma navrhli, ale mne moja pracovná doba nedovoľuje 
zúčastňovať sa porád rady školy 
P. poslanec Tkáč – navrhujem Bc. Voľanského 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  
1. Návrh na odvolanie členov Rady školy pri MŠ Hanušovce nad Topľou  

2. Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri MŠ Hanušovce nad Topľou  
ODVOLÁVA k dňu 28.02.2019 v súlade s § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znp. s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. z rady školy pri 
MŠ Hanušovce nad Topľou  

 1. Mgr. Agátu Krupovú  

 2. Annu Geratovú  
DELEGUJE od dňa 01.03.2019 v súlade s § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znp. s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. do Rady školy pri MŠ 
Hanušovce nad Topľou.  

 1. JUDr. Evu Knašinskú  

 2. Bc. Ján Voľanský   
ŽIADA primátora mesta pripraviť písomné poverenie delegovaným poslancom a doručiť ho  
riaditeľovi Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou.  
Hlasovanie poslancov 10/10 za.   
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k bodu 11a/  Delegovanie členov Hanušovských novín 
 
    

     Referoval primátor mesta. Keďže p. prednosta je aktívny v masmediálnej oblasti v Pečovskej Novej Vsi, je 
redaktorom obecných novín. Navrhujem ho preto za predsedu Hanušovských novín masmediálnej rady a za 
členov navrhujem Mgr. Krupovú, Bc. Tomkovú, Mgr. Lehetovú a Mgr. Lipčákovú. 
 
P. poslanec Tkáč – p. Gdovinová Denisa píše o úspešných Slovákoch, ktorí sú v Bratislave, alebo v zahraničí. 
Má záujem pracovať v redakčnej rade. Ja navrhujem, ak primátor nechce byť predsedom redakčnej rady, 
nech bude prednosta, ale ostatných členov by som ponechal tak, ako boli doteraz. Denisa Gdovinová je 
skúsená redaktorka časopisu Týždeň. Má na noviny iný pohľad, ako len náš uzavretý.  
Mgr. Lipčáková – ako sa podieľa na novinách, keď je v Bratislave? Doteraz sa noviny uberali iba jedným 
smerom. Občania nie sú spokojní s novinami. 
P. poslanec Mgr. Hanzo - neexistuje žiadna masmediálna rada a chcete, aby sme do nej zvolili členov? 
Mgr. Krupová – áno, bola tu redakčná rada, ktorá sa neschádzala. Ale keď som noviny preberala vychádzali 
raz, maximálne dvakrát do roka v rozsahu 12-16 strán najviac. Teraz vychádzajú pravidelne 4x do roka  
v rozsahu 32-36 strán. Je to rozsiahla prác. Áno bola som to ja, ktorá zriadila niektoré rubriky. Oslovovala 
som svojich dopisovateľov, ale tá objektivita sa dosahovala tým, že som potom členom redakčnej rady vždy 
na konci uzávierky posielala všetok materiál. A nielen členom redakčnej rady, ale aj prednostovi 
a zástupcovi. Aj teraz to takto bude, že vydanie novín budem konzultovať s vedením mesta. Pokiaľ chce p. 
Mgr. Lipčáková robiť redaktorku, nemám problém vzdať sa pracovného pomeru. Nikdy som Mgr. Lipčákovej 
neodmietla uverejniť článok v novinách.  
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – majú tam byť takí ľudia, ktorí vedia spolupracovať a chcú spolupracovať. 
P. poslanec Tkáč – niekedy vyjadrujem aj obdiv tým ľuďom, ktorí tam sú a pracujú, nakoľko napr. Mgr. 
Lehetová to robí úplne zadarmo.  

Stiahnuté z rokovania!!! 
 
 

k bodu 12/  Schválenie príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci výzvy PSK – 
podpora cyklodopravy a cykloturizmu v Hanušovciach 

nad Topľou 
 
 

     Referoval primátor mesta. Oslovila ma myšlienka p. M. Babicu, s ktorým som rozprával o tejto téme. Je 
to nadšenec pre tému cyklochodníkov. Cyklochodníky môžu byť skvalitnením života pre ľudí, aby sme viac 
využívali bicykle, ako autá. Máme už  aj nejaké prepočty.  
P. poslanec Ing. Babica – PSK rozdeľuje dotácie na architektúru, historické pamiatky a tiež na cyklodopravu. 
Hanušovce nad Topľou sú označené ako priorita, nakoľko sú na trase Prešov – Vranov nad Topľou. Na to 
nadväzujú jednotlivé cykloturistické trasy cez Slanské vrchy. Má sa riešiť doprava do školy z okolitých dedín 
pre žiakov. Takže ak to chceme riešiť, treba pripraviť projekčné práce. Financovanie je 50 na 50. Peniaze by 
sme mohli ešte čerpať aj cez cezhraničnú spoluprácu. Odporúčame, aby mesto využilo túto príležitosť 
a pripravilo projekt.  
Primátor – prvý úsek by bolo prepojenie Bukovského a ul. Garbiarka a projektová dokumentácia by stála 
52.900,- Eur. 
P. poslanec Ing. Babica – zaujímavá je trasa Hanušovce nad Topľou – Medzianky, či už na nákup, alebo deti 
do školy by to mohli využívať. Chodník by viedol cez ul. Bukovské. Z Medzianok má byť prepojenie do 
Pavloviec a cez Slanské vrchy cez existujúce cyklotrasy do Petroviec a späť do Hanušoviec, to je 25 km trasa. 
Hanušovská trasa by mala mať dĺžku 6,5 km. Celá trasa ide po mestských pozemkoch, ale ak by sme chceli 
z Petroviec ísť okolo p. Sciranku cez Široké Lúky, tam treba vysporiadavať pozemky. Mohli by sme spojiť 
cyklochodník s prístupovou cestou pre Scirankových. V zime by sa cyklochodníky dali využiť na bežky.  
P. poslanec Tkáč – my by sme dnes mali schváliť financie na projektovú dokumentáciu. Prvá výzva je do 31. 
03. 2019. Zatiaľ tam nie je veľa obcí, ktoré sa uchádzajú o tieto financie.  
 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO koncepciu budovania 
cyklotrás na území mesta  Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  
-stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri MsZ 
-stanovisko komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MsZ 
SCHVAĽUJE 
1.   Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie na projekt „Podpora 
      cyklodopravy  a cykloturizmu“ financovaný Prešovským samosprávnym krajom      
      v termíne do 31.3.2019 
2.   Realizáciu a financovanie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie.  
      Termín: podľa jednotlivých etáp projektu 
3.   Príspevok na zhotovenia projektovej a rozpočtovej dokumentácie ako podklad k podaniu  
      žiadosti. 
      Termín: 28.2.2019 
4.  Zapracovanie koncepcie cyklodopravy s celkovým riešením dopravnej infraštruktúry     
     mesta do územného plánu. 
     Termín: pri aktualizácii územného plánu mesta 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                    

 

k bodu 13/ Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 
Slovensko, a. s. 

 
 

Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. V krátkom čase po sebe boli na MsÚ doručené dve  
žiadosti na nákup akcií Prima banky. Jedna žiadosť bola priamo od Prima banky, ktorá nám ponúkla za akcie 
5.700,- Eur a druhá ponuka od spoločnosti Marada, ktorá ponúkla 6.000,- Eur. Za posledných 10 rokov sme 
za tie akcie nedostali ani jedno euro. Stanovisko mesta je také, že odporúča schváliť tento predaj, nakoľko 
máme rozbehnutých viacero projektov a v každom je nejaké spolufinancovanie. Stredobodom nášho 
snaženia by mal byť občan a nie nejaké akcie, z ktorých nemáme 10 rokov nič. Alebo my tie akcie 
odpredáme a peniaze investujeme v rámci mesta. Táto žiadosť bola prerokovaná aj na finančnej komisii. 
P. poslanec Ing. Babica – 10 rokov sme príjmy nemali, ale predtým sme niečo dostali. Nie je to taká 
významná čiastka, ktorá by mohla ovplyvniť chod mesta. Očakávame, že budú vyššie výnosy, ale je to na 
vás. Finančná komisia neodporúča schvaľovať odpredaj akcií. 
Prednosta PhDr. Karabinoš  - pozerám sa na tie akcie z pohľadu občana a nemyslím si, že tých 6.000,- Eur je 
až tak málo. Určite to nevyrieši všetky problémy mesta, ale máme veľa investičných nákladov, či už je to 
projektová dokumentácia na cyklochodník, zimná údržba – technický stav, stav športovísk. Lepší efekt by 
bolo ich predať. Občan z tých akcií nemá žiaden úžitok.   
P. poslanec Tkáč – ja by som ich nepredával a ak už, tak by som to urobil formou verejnej obchodnej súťaže 

 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  
 - ponuku spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. na odkúpenie akcií, 
-  ponuku spoločnosti MARADA Investments a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 
Slovensko, a. s., 
BERIE NA VEDOMIE-stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť pri MsZ, SCHVAĽUJE zámer odpredaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. formou 
verejnej obchodnej súťaže, ŽIADA primátora mesta pripraviť verejnú obchodnú súťaž na predaj 
akcií spoločností Prima banka Slovensko a. s. a  predložiť podmienky verejnej obchodnej súťaže    
na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie poslancov 9/10 za, 1/10 zdržal sa.  
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k bodu 14/ Schválenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 
 
 

Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Na mesto boli doručené jednotlivé žiadosti na  
poskytnutie finančných prostriedkov. Tieto žiadosti boli aj predmetom rokovania finančnej komisie.  
 
P. poslanec Ing. Babica – žiadosti boli prerokované na finančnej komisii. Žiadna z nich nespĺňala zásady 
poskytovania dotácií, ktoré boli schválené ešte v roku 2007. Chcem, aby sme najneskôr do júna schválili 
nové VZN na prideľovanie dotácií, nakoľko uznesenie, v ktorom to bolo schválené, nebolo splnené. Vo VZN 
musia byť konkrétne podmienky a kritériá. Žiadosti sme prerokovali. Jedno združenie ešte nie je ani 
zaregistrované OZ MFK Róma, preto sme o tejto žiadosti ani nerozhodovali. V rozpočte je ešte rezerva, čiže 
na futbal sa treba osobitne špecifikovať, nakoľko už sú tri futbalové kluby. Navrhujeme rozdeliť 14.500,- 
Eur. Financie pre p. Gloda a p. Knašinského budú riešené z reprezentačných výdavkov primátora.  
Prednosta PhDr. Karabinoš  - myslím si, že je rozhodnuté spravodlivo. Podporované sú už zabehnuté 
súbory, ktoré nám robia dobré meno doma, aj v zahraničí, športový klub Pelikán tiež iniciatívny a tiež všetci 
ostatní. 
 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO 
- žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

- Folklórny súbor Oblík 
- Folklórny súbor Vargovčan 
- Športový klub Pelikán 
- Karate Dojo Pivovarník 
- OZ MFK Róma 
- Klub slovenských turistov 
- OZ Kvapka a Nádej 

BERIE NA VEDOMIE -stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť pri 

MsZ, SCHVAĽUJE - poskytnutie finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov nasledovne: 
- Folklórny súbor Oblík  5.000,-- € 
- Folklórny súbor Vargovčan  5.000,-- € 
- Športový klub Pelikán  1.500,-- € 
- Karate Dojo Pivovarník  2.000,-- € 
- OZ MFK Róma           0,-- €      
- Klub slovenských turistov – KROKUS 500,-- € 
- OZ Kvapka a Nádej      500,-- € 

 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                                                                                                                                       

 

k bodu 15/  Schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods. 
9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to nebytových priestorov v suteréne ObZS v 

Hanušovciach nad Topľou, pre žiadateľa MEDICORP s. r. o. 
 
 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. V závere minulého roka ste schválili zámer predaja 
nehnuteľností. Dnes by sme mali schváli prenájom nehnuteľnosti. Na základe presťahovania lekárne, mesto 
sa mohlo zapojiť do projektu rekonštrukcie ObZs v celkovej hodnote 700.000,- Eur.  
P. Ščureková – od začiatku boli veľké snahy zničiť našu lekáreň. Boli tu snahy zamlčať nám to, že sa tu mení 
priestor. Moja zamestnankyňa je vo výpovednej lehote a vidím, že vietor fúka priamo z mojej firmy. Ale, čo 
sa týka firmy Medicorp, ja podpíšem zmluvu na zriadenie lekárne. Priestory prerobíme v suteréne ObZs 
a lekáreň bude fungovať.   
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE prenájom časti nehnuteľností 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.                
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: suterén o rozlohe cca 120 m2, nachádzajúci sa 
v stavbe – Obvodné zdravotné stredisko v Hanušovciach nad Topľou, súpisné číslo 429, stavba 
postavená na parcele registra „C“, parc. č. 312/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1117 
m2 pre nájomcu MEDICORP s.r.o, Floriánova 2, IČO: 36 502 987 za cenu 17 eur/m2 na dobu 
neurčitú, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti nájomcu na dohodnutý účel – 
prevádzkovanie lekárne.  
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že presťahovanie lekárne zo 
súčasných priestorov umožní zapojenie mesta do projektu CIZS v hodnote 700.000,- Eur, ŽIADA 
primátora mesta PhDr. Štefana Straku po dodaní situačného plánu spoločnosti MEDICORP s.r.o, 
pripraviť návrh nájomnej zmluvy. 
Termín dodania situačného plánu je do 20.03.2019 a termín na uzavretie zmluvy je do 31.03.2019 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                                                                                                                                       

 
k bodu 15/  Zriaďovateľ Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou - Okresný úrad v Prešove, odbor 

školstva :zámer na vyradenie Spojenej školy v Hanušovciach n. T. zo siete škôl a školských zariadení v SR 
v roku 2019 – informácia o aktuálnom stave 

 
 

     Referoval primátor mesta PhDr. Štefan Straka. Chcem vás informovať o aktuálnom stave po zaslaní 
vyjadrení p. Komanickej. Pani Komanická navrhuje zrušenie Špeciálnej školy s tým, že MŠ a Praktickú školu 
navrhuje presunúť pod Spojenú školu Vranov nad Topľou. Zámer zrušenia Špeciálnej školy je k 01. 09. 2020. 
Špeciálnu školu chce zrušiť aj Ministerstvo školstva v Bratislave, nakoľko sme sa o tomto probléme 
informovali. My ako mesto máme záujem o budovu školy. Aj v liste sa píše, že Okresný úrad je ochotný 
poskytnúť súčinnosť tak, aby Mesto Hanušovce nad Topľou sa stalo užívateľom týchto priestorov. 
Ministerstvo školstva by malo uskutočniť rozhodnutie o zrušení do 60 dní od podania návrhu, takže to 
rozhodnutie príde niekedy v júni. V priebehu zvyšku roku 2019 bude prebiehať prevod majetku na Spojenú 
školu vo Vranove nad Topľou. Mesto Hanušovce nad Topľou by mohlo požiadať o dlhodobý nájom niekedy 
v závere roka 2019. Ďalšia informácia p. Komanickej je, že do školského obvodu Mesta Hanušovce nad 
Topľou spadajú aj okolité obce a tým chcela povedať to, že mesto musí prijať deti z okolitých obcí, ktoré sú 
teraz v Špeciálnej základnej škole. MŠ a Praktická škola by mali ísť pod Spojenú školu Vranov, ruší sa len 
základná škola.  
P. poslanec Tkáč – je na nás, ako my napíšeme vyjadrenie. Áno naša škola kapacitne možno vyhovuje, ale 
budeme musieť zrušiť počítačové učebne, chemické učebne. Treba napísať to vyjadrenie tak, aby 
Ministerstvo školstva zamietlo zrušenie Špeciálnej školy. Čo sa týka MŠ a Praktickej školy, to isté, riešiť tak, 
aby to Ministerstvo školstva zamietlo. Tretí list je o tom, že sa menila legislatíva o školskom obvode. Mesto 
má mať VZN. My ho máme z roku 2004, treba sa len na neho pozrieť, či ho netreba novelizovať.  
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – možno by sme mali skúsiť prejsť na zmenu zriaďovateľa Spojenej školy. 
P. poslanec Mgr. Hanzo – treba im napísať, že nie je v našom záujme, aby z nášho mesta táto inštitúcia 
odišla, aby sa tu zmenšovali možnosti pre obyvateľov, od umiestnenia, po zamestnanosť a pod. 
Prednosta PhDr. Karabinoš  - mám informáciu z hora, že všade, kde to bude možné, budú tie školy rušiť. 
Vraj, ak naše deti vedia v Anglicku navštevovať normálne školy, budú aj tu. Snažíme sa dosť, ale neviem, či 
sa nám to podarí. Môj názor je vyťažiť z toho najviac – budovu za výhodných podmienok.  
Mgr. Sopoliga – toto čo nám ponúka p. Komanická je segregácia. Na druhý deň je tu ombudsmanka. Ak 
nepríde sama, my ju zavoláme.  
P. poslanec Ing. Babica – sme za zachovanie celej Špeciálnej školy 

Hlasovanie poslancov 3/10 za, 4/10 zdržali sa, 3/10 proti.                                                                                                                                                                                    
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k bodu 17/  Rôzne 

 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Bola tu na MsZ myšlienka, že finančné prostriedky, 
ktoré boli určené na školenia poslancov, sa presunú na nákup tabletov, alebo notebookov.  Zaujíma ma váš 
názor.  

P. poslanec Ferko – na MsZ sú dosť obšírne materiály, bolo by to dobré, ak by sme mali tablety. 

P. poslanec Ing. Babica – podporujem nákup tabletov. Poprosím materiály na MsZ dávať vo Worde, Exceli, 
aby sme s nimi mohli pracovať. 

P. poslanec Mgr. Hanzo – niekedy sme dostávali materiály v tlačenej forme. Teraz sa posielajú materiály 
elektronicky, tak by sme mali mať nástroj, kde by sme si materiály mohli načítať. 

P. poslanec Tkáč – tablet za 200,- Eur, ktorý sa bude zasekávať ja nepotrebujem. Ja mám za 350,- Eur a je 
dobrý, nezasekáva sa, funguje bez problémov, 

- som za nákup tabletov, 

- riešiť tablety s mobilným operátorom. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE nákup jedenástich tabletov pre 
poslancov mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou v maximálnej sume 3.000 eur. 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                                                                                                                                       

  

k bodu 17/  Rôzne 
 
 

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Slavomír Karabinoš. Bol by som rád, aby bola naša práca koncepčná, 
aby bolo jasné, čo chce vedenie mesta a čo chcú poslanci. Dávam návrh na vytvorenie spoločného 
programového vyhlásenia, v ktorom by boli priority vás poslancov a primátora. Aby bolo jasné, kam 
smerujeme a aby po štyroch rokoch po nás aj niečo ostalo. Ak by ste to dnes odsúhlasili, každý by napísal 
svoje priority, spísali by sme to do jedného dokumentu, dali k tomu nejaký časový harmonogram. Na 
aprílové MsZ by už išla konečná podoba.  
Primátor – momentálne napr. riešime rokovanie vlády SR. Našou motiváciou je, aby tu zostali nejaké 
finančné prostriedky. Ak by sme niečo dostali, kde by sme ich investovali? Preto od vás chceme vedieť, aké 
sú vaše hlavné priority investovania finančných prostriedkov. Je to dom smútku, ľadová plocha, alebo niečo 
iné? Poprosím poslať prednostovi do mesiaca.  
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE vytvorenie spoločného 
programového vyhlásenia primátora mesta Hanušovce nad Topľou a poslancov MsZ 
v Hanušovciach nad Topľou na roky 2019-2022.  
Hlasovanie poslancov 10/10 za.                                                                                                                                                                                       

Prednosta PhDr. Karabinoš  - poprosím poslať do 15. 03. 2019 na môj mail. 

 

k bodu 17/  Rôzne 

 
P. poslanec Tkáč – poprosím doplniť do bodu rôzne návrh na voľbu predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. Na prvom zasadnutí sme ho nezvolili. Rokovanie komisie má 
zvolať predseda. Navrhujem za predsedu JUDr. Knašinskú. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na voľbu predsedu 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, VOLÍ za predsedu komisie 
JUDr. Evu Knašinskú 
Hlasovanie poslancov 10/10 za.    

 

k bodu 20/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:   

Mgr. Ján Hanzo ................................                 JUDr. Eva Knašinská .................................. 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                               PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                  primátor mesta  
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