Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
z 11. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 26. 02. 2020

Program:
1) Otvorenie a procedurálne otázky

predkladá: PhDr. Štefan Straka

2) Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu

predkladá: PhDr. Štefan Straka

3) Voľba predsedu komisie pre kultúru

predkladá: PhDr. Štefan Straka

4) Zmena rokovacieho poriadku komisií pri MsZ

predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš

5) Kontrola plnenia uznesení

predkladá: Ing. Alžbeta Sabová

6) Správa z kontroly

predkladá: Ing. Alžbeta Sabová

7) Informatívna správa o vybavení sťažností za rok 2019

predkladá: Ing. Alžbeta Sabová

8) Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

predkladá: Ing. Alžbeta Sabová

9) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov predkladá: PhDr. Štefan Straka
10) Vymedzenie podmienok užívania športového areálu pri ZŠ

predkladá: Mgr. Viktória Glodová

11) Vstup do projektu na základe výzvy Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v
úrovni miestnej územnej samosprávy vyhlásenej v rámci OP EVS predkladá : PhDr. Štefan Straka a Viktória Glodová
12) Financovanie investičných aktivít:

Rozdiel plánovanej a konečnej vysúťaženej ceny aktivity v rámci projektu rozšírenia kapacity MŠ
predkladá: Mgr. Viktória Glodová a Mgr. Mária Hrivniaková
13) Voľba členov Rady školy pri MŠ a Rady školy pri ZŠ za zriaďovateľa

predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš

14) Doručené žiadosti občanov

predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš

15) Aktualizácia zriaďovacej listiny a Štatútu MsKS mesta Hanušovce nad Topľou predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková
16) Interpelácie poslancov
17) Otázky verejnosti a diskusia
18) Záver

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, MVDr. Ján Čurlík, Mgr. Ján Hanzo, Jozef Knašinský, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin
Tkáč, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Bc. Ján Voľanský

Ospravedlnení:: Martin Ferko, JUDr. Eva Knašinská

1

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 Mgr. Ján Hanzo
Členovia: Martin Tkáč, Bc. Ján Voľanský
BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Babica, Jozef Varga
2. Skrutátora: Jozef Knašinský
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová

k bodu 2/ Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
Referoval primátor mesta. Uviedol, že na 10. zasadnutí MsZ dňa 10. 02. 2020 sa poslanec
MsZ Juraj Velebír DiS. art vzdal svojho mandátu z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Preto
podľa oficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávy sa prvým náhradníkom z kandidátov
na poslanca MsZ stal p. Stanislav Hricko. Primátor vyzval p. Hricka, aby zložil sľub poslanca. Ten
predniesol: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Po
prednesení sľubu primátor mesta odovzdal novozvolenému poslancovi osvedčenie. Ten sa
podpísal pod text sľubu a do pamätnej knihy.
P. prednosta PhDr. Slavomír Karabinoš - p. poslanca Velebíra DiS. art je potrebné odvolať nielen
z komisie na ochranu verejných záujmov, keďže ako neposlanec tam nemôže byť, ale aj z funkcie
predsedu komisie pre kultúru a potom ho zase zvoliť za člena kultúrnej komisie, pretože má
záujem ako člen pracovať v tejto komisii.
P. poslanec Tkáč – nepotrebujeme hneď voliť p. Hricka za člena komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcionárov. Komisia má mať troch členov a máme troch. Ak chcete,
aby komisia mala štyroch členov, tak štvrtý člen by mal byť zo strany KDH.
P. poslanec Mgr. Hanzo – p. poslanec nech si sám vyberie, v ktorej komisii by chcel pracovať.
P. poslanec Hricko – rozmyslím si to.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO
1. Informáciu o zániku mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou Juraja Velebíra
DiS. art, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
BERIE NA VEDOMIE
1. Zánik mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou a zánik členstva člena komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ
v Hanušovciach nad Topľou Juraja Velebíra DiS. art, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca
v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov ku dňu 11. 02. 2020.
2. Nastúpenie Stanislava Hricka za poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad
Topľou vo volebnom období 2018 – 2022 dňom 26.02.2020 ako náhradníka na uprázdnený
mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou podľa § 192 zákona
NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
KONŠTATUJE, že
1. Stanislav Hricko v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Primátor mesta PhDr. Štefan Straka v súlade s § 190 ods. 2 zákona NR SR o podmienkach
výkonu volebného práva odovzdal Stanislavovi Hrickovi osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom MsZ v Hanušovciach nad Topľou.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.
k bodu 3/ Voľba predsedu pre kultúru

P. primátor navrhol za predsedu kultúrnej komisie Jozefa Vargu.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE ukončenie výkonu
funkcie predsedu komisie pre kultúru z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach
nad Topľou Juraja Velebíra DiS. art, VOLÍ za predsedu komisie pre kultúru poslanca mestského
zastupiteľstva Jozefa Vargu, VOLÍ Juraja Velebíra DiS. art. za člena komisie pre kultúru.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.
k bodu 4/ Zmena rokovacieho poriadku komisií pri MsZ
Primátor udelil slovo p. prednostovi. Ten uviedol, že touto zmenou rokovacieho poriadku by sa
mal vyriešiť problém, ktorý je momentálne v komisii pre školstvo. Dodal, že podľa ešte platných
pravidiel môže byť podpredsedom komisie iba poslanec. Toto je potrebné zmeniť, aby ktokoľvek
z členov mohol vykonávať funkciu podpredsedu komisie.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – prečo sa to rieši len zmenou, netreba tam vykonať komplexnú
úpravu celého dokumentu? Mali sa aktualizovať všetky vnútorné predpisy, rozprávalo sa o tom
ešte pred rokom. Žiadna iná zmena tam nebola potrebná?
P. prednosta – na komplexnú zmenu si treba dohodnúť spoločné stretnutie so všetkými
poslancami, tento dokument treba vytvoriť spoločne.
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh zmeny v Rokovacom
poriadku komisií Mestského zastupiteľstva - článok II ods. 2. MsZ volí predsedu komisie a členov
komisie. Predsedom komisie je vždy poslanec MsZ.
„Na návrh predsedu komisie si členovia komisie na prvom zasadnutí zvolia spomedzi seba – členov
komisie, zástupcu predsedu komisie – podpredsedu komisie, ktorý zastupuje predsedu komisie
počas jeho neprítomnosti.“
MsZ môže v prípade neplnenia si úloh vyplývajúcich z členstva v komisii alebo v ostatných
prípadoch podľa Čl. IV. tohto rokovacieho poriadku predsedu alebo člena komisie odvolať.
Pôvodné znenie: „MsZ volí predsedu komisie a členov komisie. Predsedom komisie je vždy poslanec
MsZ. Na návrh predsedu komisie si členovia komisie na prvom zasadnutí zvolia z radov poslancov
zástupcu predsedu komisie, ktorý zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti.“ MsZ
môže v prípade neplnenia si úloh vyplývajúcich z členstva v komisii alebo v ostatných prípadoch
podľa Čl. IV. tohto rokovacieho poriadku predsedu alebo člena komisie odvolať.
BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k návrhu
zmien v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Hanušovce nad Topľou,
SCHVAĽUJE zmeny v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Hanušovce nad
Topľou – článok II odsek 2, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA zabezpečiť zverejnenie úplného znenia
rokovacieho poriadku komisií pri MsZ do 1. 3. 2020.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.

k bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení

Primátor udelil slovo kontrolórke Ing. Sabovej. Tá uviedla, že bolo kontrolovaných 15 uznesení.
Uznesenia, ktoré sú k dátumu plnenia ešte v plnení, bude považovať, že sú nesplnené.

P. poslankyňa RNDr. Hedviga Rusinková – treba dávať pozor, aké dátumy sa dávajú k uzneseniam
a či ich do toho dátumu stihnete splniť. Napr. v uznesení 142/2019 čo vám bránilo pripraviť
zmluvy, kvôli ktorým je to uznesenie v plnení?
P. poslanec Ing. Babica – treba prepracovať VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu z kontroly plnenia
uznesení, BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly plnenia uznesení,
SCHVAĽUJE nový termín k uzneseniam:
168/2016 do 30.6.2020
14/2018 do 30.6.2020
75/2019 do 30.6.2020
80/2019 do 30.6.2020
74/2019 do 30.9.2020
105/2019 do 30.9.2020
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109/2019 do 30.9.2020
112/2019 do 30.9.2020
121/2019 do 30.6.2020
124/2019 do 30.9.2020
142/2019 do 31.12.2020
Hlasovanie poslancov 8/8 za.

k bodu 6/ Správa z kontroly

Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že od predchádzajúcej správy boli vykonané dve kontroly. Bola
to kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – územný
plán mesta, zmeny a doplnky č. 2. Proces VO prebehol s súlade so zásadami o VO. Nedostatky boli
zistené: zákazka bola v pláne VO pre rok 2018, ktorý MsÚ vypracoval, avšak plán VO pre rok 2018
nebol MsZ predložený na schválenie, čo nie je v súlade s § 5 ods. 2 Smernice a na zmluve o dielo
a na dodatku k zmluve nebola vykonaná základná finančná kontrola. Ďalšia kontrola bola kontrola
plnenia prijatých opatrení z kontroly hospodárenia v MsKS. Povinná osoba MsKS predložila 4
opatrenia. V stanovenom termíne predložila aj správu o splnení týchto opatrení. 1 opatrenie je
v plnení, dve opatrenia boli splnené a 1 opatrenie je čiastočne splnené a čiastočne nesplnené.
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 8/8 za.

k bodu 7/ Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019
Referovala Ing. Sabová. Tá predložila prítomným správu o výsledkoch riešenia sťažností a petícií
za rok 2019. Uviedla, že v roku 2019 bola zaevidovaná iba jedna sťažnosť. Išlo o susedský spor,
ktorý je dlhoročnou opakovanou záležitosťou. Petícia nebola zaevidovaná žiadna.
P. poslanec Ing. Babica – ako riešilo mesto túto sťažnosť?
Ing. Sabová – sú prijaté opatrenia, stále tie isté, lebo je to opakovaná sťažnosť. Obe strany sa
dohodli aj zápisom, ale dohodu neplnia.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO informatívnu správu o
vybavení sťažností a petícií za rok 2019, BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o vybavení
sťažností a petícií za rok 2019
Hlasovanie poslancov 8/8 za.
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k bodu 8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Primátor udelil slovo kontrolórke Ing. Sabovej. Tá informovala, že podľa zákona o obecnom
zriadení je povinná do 60 dní po ukončení kalendárneho roka predložiť MsZ správu o kontrolnej
činnosti. V materiály sú zhrnuté všetky kontroly, ktoré vykonala za rok 2019. Všetky kontroly boli
prerokované v MsZ. Z každej kontroly má prijaté opatrenia. Kontrola plnenia opatrení bude
vykonaná na základe týchto kontrol v priebehu polroka.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za rok 2019, BERIE NA VEDOMIE správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2019.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.

k bodu 9/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov

Referoval PhDr. Štefan Straka. Informoval o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných
projektov.
Ľadová plocha – dňa 27. 02. 2020 mali byť nachystané všetky podklady pre projektantov. Do konca
marca by mala byť vypracovaná projektová dokumentácia aj s rozpočtom. Po získaní stavebného
povolenia, by sa výstavba mohla začať v polovici roka 2020.
Potoky – momentálne sa rieši havarijný stav v Bukovskom pred p. Ing. Babicom a p. Tkáčom. Došlo
tam k zosuvu pôdy. Vyzvali sme vedenie SVP na spevnenie a upravenie, hlavne aby nedošlo
k ďalšiemu zosuvu pôdy. V pláne máme dokončiť úpravy brehov aj pri rod. Molitorisovej
a Sabanošovej, taktiež na ul. Bukovské, kde im voda berie už časti záhrad.
- prebieha komunikácia s SVP o prevzatí investície Jarmočná
- snažíme sa o získanie menších finančných prostriedkov 100.000,- až 200.000,- Eur na riešenie
kritických miest, napr. sútok Hanušovského a Medzianskeho potoka;
Grófsky park – projekt úspešne prešiel administratívnou kontrolou. Na Úrade vlády prijali 66
žiadostí. Vybraných bude asi 10 - 15 projektov. Teraz prebieha odborné hodnotenie. Čakáme na
výsledok.
Kultúrny dom – OZ Vargovčan spolu s mestskými pracovníkmi opravujú priestory, kde niekedy
bola knižnica. Plánujú tam mať tréningovú miestnosť.
Základná škola „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ – po dlhej kontrole sa to konečne
posunulo ďalej. V škole sa už skladá nábytok a vybavenie. Vo finále by tam mala byť počítačová
učebňa, učebňa na technické vyučovanie a učebňa na výučbu jazykov.
Spojená škola – rokovali sme s p. Komanickou aj s riaditeľmi škôl;
- podáme žiadosť na Ministerstvo školstva na zriadenie elokovaného pracoviska v tejto budove, tak
aby žiaci, ktorí majú ťažšie postihnutie mohli zostať v tejto budove;
- pokúsime sa získať budovu do vlastníctva mesta;
ObZS – začali sa búracie práce na prvom poschodí;
- nájomníci z prvého poschodia sa presťahovali na dolné poschodie;
- firma by chcela rekonštrukciu ukončiť do konca roka 2020 (strecha, zateplenie, interiér);
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MŠ „Zvýšenie kapacity MŠ“ – projekt sa posunul ďalej, v lete by sme mohli zvýšiť kapacitu MŠ
o jednu triedu;
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ – urobil sa test drenáže, navozilo sa nové kamenivo, budúci týždeň
príde firma urobiť koberec;
- zapojení sú pracovníci mesta, aj učitelia školy;
- projekt musí byť ukončený do konca marca;
Obnova telocvične ZŠ – v priebehu januára sa uskutočnila montáž vzduchotechniky;
- teraz sa robí nový obklad a striedačky;
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE informáciu o aktuálnom
stave realizovaných a pripravovaných projektov.
Hlasovanie poslancov 8/8 za.

k bodu 10/ Vymedzenie podmienok užívania športového areálu ZŠ

Referoval PhDr. Štefan Straka. Informoval prítomných, že do konca marca sa ukončí prvá etapa
rekonštrukcie multifunkčného ihriska. Pre plné sfunkčnenie tejto plochy tam potrebujeme osadiť
mantinely, brány, prístupový chodník, siete, lavičky. Mesto podalo žiadosť v rámci MAS Slánske
vrchy, kde požiadalo o príspevok vo výške 30.000,- Eur na dofinancovanie tohto projektu.
Podmienkou ale je, že priestor, kde bude ihrisko musí byť verejný.
P. poslanec Tkáč – koľko bude stáť plot a môžeme ho financovať z peňazí, ktoré dostaneme od
MAS?
Primátor – nevieme, koľko bude plot stáť a z MAS peniaze nemôžeme použiť.
P. poslanec Tkáč – keď bude priestor verejný, budú tam potrebné kamery, aby bol priestor
monitorovaný, alebo strážnika, čo sú ďalšie financie naviac.
Primátor – riaditeľka školy si nevie predstaviť, že bude voľný pohyb ľudí v areáli školy.
Prednosta – projekt už je podaný, bol podaný ešte minulý rok.
P. poslanec Hricko – na ihrisku musia byť nejaké pravidlá, kto tam a kedy hrá, ak bude verejné
musí to tam niekto riadiť.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, SÚHLASÍ, že multifunkčné ihrisko na parcele
223/1, k. ú. Hanušovce nad Topľou bude verejne prístupné.
Hlasovanie poslancov 5/8 za, 2/8 sa zdržali, 1/8 proti.
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k bodu 11/ Vstup do projektu na základe výzvy Podpora koordinačných a implementačných
kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
vyhlásenej v rámci OP EVS
Referoval PhDr. Štefan Straka. Uviedol, že mesto vynakladá značné finančné prostriedky pre
rôzne agentúry a súkromné spoločnosti, ktoré píšu projekty. Ide o niekoľko tisíc až desaťtisíc eur
ročne. Oslovil nás prednosta Okresného úradu vo Vranove, že je otvorená výzva Ministerstva
vnútra „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni
miestnej územnej samosprávy vyhlásenej v rámci OP EVS“. Žiadosti sa môžu podávať do konca
marca. A keďže Mgr. Glodová ako vedúca oddelenia má na starosti projekty, ktorých je vyše
dvadsať, je ťažké ich všetky stíhať a preto by privítala personálne posilnenie. V rámci tohto
projektu je možné žiadať o sumu cca 100.000,- Eur a spolufinancovanie je 5 %. Ministerstvo vnútra
je ochotné nám poskytnúť tento nenávratný finančný príspevok na obdobie dva a pol roka.
Prednosta – žiadateľ je mesto Vranov nad Topľou. My sme len partneri. My len dávame podklady.
Finalizuje sa to vo Vranove nad Topľou. Táto výzva je určená pre menej rozvinuté okresy. Pre
zamestnanca by bol poskytnutý aj paušál, takže sa mu bude dať kúpiť nábytok, počítač,
kancelárske potreby.
P. poslanec Tkáč – ten zamestnanec musí byť z ÚPSVaR? Môže to byť aj vlastný zamestnanec?
Prednosta – to nič nebude riešiť. My potrebujeme posilniť oddelenie investícií.
Primátor – potrebujeme projektového manažéra, ktorý nám projekt napíše, najlepšie so
stavebným vzdelaním. Takého na úrade nemáme, budeme musieť urobiť výberové konanie.
Najlepšie, keby to bol niekto z miestnych obyvateľov, aby poznal prostredie. Musí mať
vysokoškolské vzdelanie, niekoľko rokov praxe. Uvediem príklad, agentúra si za napísanie projektu
na zberný dvor vyfaktúrovala sumu 3.000,- Eur. Po schválení žiadosti si mnohé agentúry
vyfaktúrujú ešte poplatok 2-5%, čo sú nemalé peniaze. Ak by sme si tieto projekty vedeli písať
sami, tak by sme ušetrili nemalé finančné prostriedky, ktoré by sme vedeli investovať v našom
meste.
- nevyužívame nadačné zdroje, to sú menšie granty, ale na tieto nemáme kapacity;
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia odporúča MsZ súhlasiť so zapojením sa do projektu
v rámci výzvy;
- neodporúča splnomocniť primátora mesta k podpisu Zmluvy o partnerstve bez predchádzajúceho
schválenia predmetnej zmluvy v MsZ;
Prednosta – my podpíšeme zmluvu o partnerstve a mesto Vranov nad Topľou, vyplní príslušné
tabuľky, prílohy. Mesto Vranov bude aj zúčtovávať mzdy a paušálne výdavky.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO
A.1. Zapojenie sa mesta Hanušovce nad Topľou do projektu v rámci výzvy „Podpora koordinačných
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“, kód
výzvy (číslo): OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2, Operačný program: Efektívna verejná správa,
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, spolufinancovaný Európskym
sociálnym fondom, ktorej žiadateľom o NFP je mesto Vranov nad Topľou a mesto Hanušovce nad
Topľou je v pozícii jedného z partnerov projektu,
A.2. výšku oprávnených výdavkov podielu projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou v
maximálnej sume 100 000 €,
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A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov 5 % - ného spolufinancovania podielu z celkových
oprávnených výdavkov projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou v maximálnej
sume 5 000 €,
A.4. zabezpečenie realizácie projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou po schválení
žiadosti o NFP v zmysle zmluvných podmienok, všeobecne záväzných podmienok k zmluve a v
súlade so Zmluvou o partnerstve,
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v rámci podielu výdavkov
projektu partnera z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou,
SCHVAĽUJE
A.1. Zapojenie sa mesta Hanušovce nad Topľou do projektu v rámci výzvy „Podpora koordinačných
a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“, kód
výzvy (číslo): OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2, Operačný program: Efektívna verejná správa,
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, spolufinancovaný Európskym
sociálnym fondom, ktorej žiadateľom o NFP je mesto Vranov nad Topľou a mesto Hanušovce nad
Topľou je v pozícii jedného z partnerov projektu,
A.2. výšku oprávnených výdavkov podielu projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou v
maximálnej sume 100 000 €,
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov 5 % - ného spolufinancovania podielu z celkových
oprávnených výdavkov projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou v maximálnej
sume 5 000 €,
A.4. zabezpečenie realizácie projektu za partnera mesto Hanušovce nad Topľou po schválení
žiadosti o NFP v zmysle zmluvných podmienok, všeobecne záväzných podmienok k zmluve a v
súlade so Zmluvou o partnerstve,
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v rámci podielu výdavkov
projektu partnera z rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou,
SPLNOMOCŇUJE
primátora mesta k podpisu Zmluvy o partnerstve medzi žiadateľom a prijímateľom NFP mestom
Vranov nad Topľou a mestom Hanušovce nad Topľou ako partnerom projektu.
T: 31. 3. 2020
Hlasovanie poslancov 6/8 za, 2/8 zdržal sa.
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MVDr. Ján Čurlík

k bodu 12/ Financovanie investičných aktivít

Primátor udelil slovo Mgr. Hrivniakovej. Tá uviedla, že tieto financovania, ktoré sú uvedené
v správe neboli zahrnuté do rozpočtu v roku 2020. Preto bolo k tomu potrebné doplniť rozpočtové
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opatrenie. Upustilo sa od niektorých aktivít v takom objeme, ako sme predkladali návrh na
financovanie novej aktivity v celkovej čiastke 38.744,15 Eur.
Mgr. Glodová v dôvodovej správe uviedla, že v schválenom rozpočte za rok 2020 bolo počítané
s finančným objemom na investíciu „Rozšírenie kapacity MŠ“ vo výške 17.375,- Eur. Prieskum, na
základe ktorého bola táto suma určená, bol realizovaný od 11/2016 do 04/2017. Následne po
schválení žiadosti bol zrealizovaný v mesiacoch 12/2019 – 01/2020 nový prieskum z dôvodu
veľkého časového odstupu od prvotného prieskumu. Vysúťažená cena za dodanie interiérového
vybavenia je vo výške 23.192,76 Eur.
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia navrhuje - MŠ – financovať z vlastného rozpočtu;
- pri aktivite Hanušovský a Medziansky potok hľadať možnosti prevzatia investície (PD)
spoločnosťou SVP š. p.;
P. poslanec Tkáč – prečo pri VO „Rozšírenie kapacity MŠ“ nebol oslovený aj ten subjekt, ktorý dal
predpokladanú hodnotu zákazky nižšiu o 39% ako je teraz? Prečo boli oslovené zas iné firmy?
Primátor – to by asi vedel povedať Ing. Eštvaník, my sme tiež z toho prekvapení.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – v rozpočtovom opatrení nie je zahrnutých 1.000,- Eur, ktoré sme
schválili na minulom MsZ.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 1 –
zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie
k financovaniu investičných aktivít na rok 2020, SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 1 - zmenu
rozpočtu mesta
- v príjmovej časti zvýšenie o 5.400,00 € na 5.864.707,00 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 5.400,00 € na 5.864.470,00 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 237,00 €.
ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2020
v účtovníctve mesta v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie poslancov 8/9 za, 1/9 zdržal sa.

k bodu 13/ Voľba členov Rady školy pri MŠ a Rady školy pri ZŠ za zriaďovateľa

P. poslanec Mgr. Hanzo – navrhujem tých členov, ktorí tam boli aj predtým, t. j. pre ZŠ - MVDr. Ján
Čurlík, Mgr. Ján Hanzo, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč a pre MŠ - JUDr. Eva Knašinská, Bc.
Ján Voľanský.
Primátor – ja mám tiež nejaký návrh.
P. poslanec Tkáč – najprv sa hlasuje o poslaneckom návrhu, ak neprejde, potom môžeme hlasovať
o inom návrhu.
Primátor – môj návrh je pre MŠ - JUDr. Eva Knašinská, Jozef Varga a pre ZŠ – Mgr. Lipčáková, Mgr.
Glodová, ThLic. Martin Telepun.

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 a
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delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Budovateľská 428/4,
Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE informáciu o zániku členstva zástupcov zriaďovateľa
delegovaných do rady školy pri Základnej škole Hanušovce nad Topľou:
MVDr. Jána Čurlíka, Mgr. Jána Hanza, RNDr. Hedvigy Rusinkovej, pána Martina Tkáča
a informáciu o zániku členstva zástupcov zriaďovateľa delegovaných do rady školy pri Materskej
škole Hanušovce nad Topľou:
JUDr. Evy Knašinskej a Mgr. Jána Voľanského v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 25 ods.12
písm. a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, SCHVAĽUJE zástupcov
zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou:
1. MVDr. Ján Čurlík
2. Mgr. Ján Hanzo
3. RNDr. Hedviga Rusinková
4. Martin Tkáč
a zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Budovateľská 428/4, Hanušovce nad
Topľou
1. JUDr. Eva Knašinská
2. Bc. Ján Voľanský
Hlasovanie poslancov 7/9 za, 2/9 zdržal sa.

k bodu 14/ Doručené žiadosti občanov – Emília Knašinská, Budovateľská 433/14,
Hanušovce nad Topľou, dodatok k nájomnej zmluve

Primátor odovzdal slovo prednostovi MsÚ. Ten uviedol, že minulý rok bola v MsZ žiadosť p.
Knašinskej o odkúpenie mestskej budovy, v ktorej prevádzkuje cukráreň. Žiadosť bola stiahnutá
z rokovania pre rôzne okolnosti. Ale nakoľko priestory budovy sú v zlom stave, budova zamáka,
vyskytuje sa tam pleseň a nájomníčka má problémy s hygienou, zo stretnutí vzišiel návrh, aby si p.
Knašinská opravovala budovu, zveľaďovala mestský majetok a náklady jej budú odrátané z výšky
nájmu. P. Knašinská doručila nejaké výdavky, ktoré boli v budove realizované. Mgr. Pilát pripravil
Dodatok k jej nájomnej zmluve. Je potrebné to prerokovať v MsZ.
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P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia odporúča postupovať podľa pôvodnej zmluvy, t. j. aby
mesto zabezpečilo opravy z vlastných finančných prostriedkov podľa zváženia, resp. podľa
oprávnenej požiadavky nájomcu;
- navrhujeme zostať pri pôvodnej zmluve.
P. poslanec Knašinský – rozprávame o manželke. Tá budova, aj priestory boli v hroznom stave.
Menili sme tam vchodové dvere aj okno. V poslednej miestnosti vzadu sme prerábali celé
vykurovanie. Ešte v minulom volebnom období, keď som nebol poslanec som žiadal o opravu
strechy, ale nič sa neopravilo/nedalo opraviť. Keď si neurobíme sami, tak nie je urobené nič. Tá
budova je najškaredšia na pešej zóne.
P. poslanec Ing. Babica – to, čo sa zaplatí na nájomnom, treba investovať do opravy budovy, nie
opačne. Mesto nech opraví budovu, lebo je to jeho vlastníctvo a môže zvážiť, ktoré opravy sú
nutné. A p. Knašinská zaplatí nájomné. Prečo to komplikovať?
Prednosta – 8 rokov sa na tej budove nedala opraviť ani strecha, v budove je veľa plesne
a nemôžme sa tváriť, že máme na komplexnú opravu budov. Sme nútení šetriť a investujeme do
našich objektov, verejné budovy, školy. Nájomníci budú flexibilnejší v opravách ako mesto, my
budeme robiť iné aktivity v lete v meste, ktorých je dosť a oni si to opravia sami a finančne to bude
na tom istom. A stierky, maľby si nezoberú so sebou, ostane to v našej budove.
Mgr. Hrivniaková – investíciu si dopredu s mestom odsúhlasili, predložili nám aj doklady
a fotodokumentáciu. Nie je problém cez fa im preplatiť investované financie.
P. poslanec Tkáč – ak z bytov tvoríme fond opráv, nebolo by zlé, aby sme aj z nájomného
nebytových priestorov tvorili fond opráv.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Dodatok č. 2 k Zmluve o
nájme nehnuteľností zo dňa 31. 05. 2012 - technické zhodnotenie prenajatých priestorov za rok
2019, SCHVAĽUJE technické zhodnotenie prenajatých priestorov za rok 2019 v objeme 1.058,40 €,
ŽIADA primátora mesta PhDr. Štefana Straku realizovať finančné zúčtovanie nájomného nájomcu
Emília Knašinská za rok 2019 s technickým zhodnotením prenajatých priestorov. T: do 31. 3. 2020
Hlasovanie poslancov 8/9 za, 1/9 zdržal sa.

k bodu 15/ Aktualizácia zriaďovacej listiny a Štatútu MsKS mesta Hanušovce nad Topľou
Referoval Mgr. Hrivniaková. Tá oboznámila prítomných s návrhom Zriaďovacej listiny a Štatútu
MsKS. Spracovanie týchto dokumentov vyplynulo z kontroly. Zriaďovacia listina bola vyhotovená
ešte v r. 2009, keď sa ešte len plánovalo ísť do rekonštrukcie Šóšovského kaštieľa. Organizácia bola
zriadená, ale nevyvíjala žiadnu činnosť, nemala žiadnych zamestnancov. K začiatku činnosti MsKS
sa pristúpilo až v závere r. 2015 po rekonštrukcii Šóšovského kaštieľa. Tvorbou tohto materiálu sa
nič nezmení, dôjde len k tvorbe úplného znenia.
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P. poslanec Ing. Babica – navrhujem materiál stiahnuť z rokovania, má vážne nedostatky;
- v materiáloch uvádzate, že kultúrne aktivity sa vykonávajú v kultúrnom dome, má ho MsKS
v správe? Nemá. Je tam adresa Mierová.
Mgr. Hrivniaková – po skončení monitorovacieho obdobia 5 rokov, pristúpime k novelizácii týchto
dokumentov.
P. poslanec Mgr. Hanzo – zriaďovacia listina je len jedna. Keď inštitúciu nechceme zriadiť nanovo,
nemôžeme vydať novú zriaďovaciu listinu. Všetko musíme riešiť cez dodatky k pôvodnej
zriaďovacej listine.
Stiahnuté z rokovania!
k bodu 18/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:

Jozef Varga ......................................

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

PhDr. Slavomír Karabinoš

PhDr. Štefan Straka

prednosta mestského úradu

primátor mesta
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