
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 26. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

 zo dňa 27. októbra 2021  

 

 

Program: 

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

2) Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva  

3) Kontrola plnenia uznesení                                                                                        predkladá Ing. Alžbeta Sabová 

4) Správa z kontroly                                                                                                        predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

5) Odpadové hospodárstvo mesta – informácia o vývoji                                         predkladá: PhDr. Štefan Straka 

6) Rozpočtové opatrenie č....  návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021      predkladá: Ing. Mária Jenčiková 

7) Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

8) Schválenie spolufinancovania projektu-rekonštrukcia sály kultúrneho domu  

                                                                                                                                            predkladá: Mgr. Viktória Glodová 

9) Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - predaj pozemkov vo vlastníctve mesta  

                                                                                                                                            predkladá: PhDr. Štefan Straka  

10) Schválenie VZN mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení                                                                                                                            predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

11) Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021  - ZŠ, 

ZUŠ, MŠ                                                                                                                  predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

12) Doručené žiadosti 

        a) Packeta Slovakia s. r. o. 

        b) Ondrej Kolesár 

        c) Vincent Horvát 

        d) Peter Horvát 

        e) Ján Drotár 

        f) Vladimír Orečný  

        g) Ing. Juraj Palko 

        h) Peter Golmic 

        ch) Peter Kochyt  

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

                 

 

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

Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová                                                                                                                                                                                                                  

Ospravedlnení:  Martin Tkáč, JUDr. Eva Knašinská                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

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 9 poslancov. 

 

P. poslanec Ing. Babica – doporučujem stiahnuť z rokovania všetky materiály, ktoré neboli 
prerokované v komisiách 

Hlasovanie za návrh 4/7 za, 3/7 proti.  

Primátor – navrhujem stiahnuť body 12b, c a rozdeliť bod 6 do dvoch bodov. 

P. poslanec Ing. Babica – RO sa nemôže rozdeľovať,  keď nebolo takto prerokované v komisii. 

Schválený bol poslanecký návrh. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania s vypustením bodov 12 a, b, c, f, h, ch 

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Miloslav Kolesár 

              Členovia: Mgr. Ľuboš Sopoliga, Stanislav Hricko 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Babica, Jozef Knašinský  

2. Skrutátora: Mgr. Pavol Minár 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

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

 

 

 

k bodu 2/ Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva   

 
 
 
     Referoval primátor mesta. Uviedol, že v spojitosti s evidenciou účasti na MsZ dňa 23. 07. 
2021 došlo k zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Bc. Jána Voľanského, ktorý 
mal poslednú účasť na rokovaní zaznamenanú dňa 22. 07. 2020.  
K zániku funkcie poslanca došlo podľa § 25 ods. 2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení: „Mandát poslanca zaniká, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.“ 
 V zmysle výsledkov komunálnych volieb zo dňa 10. 11. 2018 nastupuje ako náhradníčka na 
uvoľnený post poslanca mestského zastupiteľstva Anna Fáberová.  



Primátor vyzval Annu Fáberová, aby zložila sľub poslanca. Tá predniesla: „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.“ Následne Anna Fáberová sľubuje slovíčkom 
„Sľubujem“. Po prednesení sľubu primátor mesta odovzdal novozvolenej poslankyni osvedčenie. 
Tá sa podpísala pod text sľubu a do pamätnej knihy. 
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  informáciu o zániku 
mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou: Bc. Jána Voľanského v zmysle § 25 ods. 2 
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
BERIE NA VEDOMIE informáciu o zániku mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou:         
Bc. Jána Voľanského v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Nastúpenie Anny Fáberovej  za poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou      
vo volebnom období 2018 – 2022 dňom 27. 10. 2021 ako náhradníkov 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 Anna Fáberová  v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zložila 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 a primátor mesta PhDr. Štefan Straka v súlade s § 190 ods. 2 zákona 
NR SR o podmienkach výkonu volebného práva odovzdal osvedčenie o tom, že sa stala poslancom 
MsZ v Hanušovciach nad Topľou, VOLÍ Annu Fáberovú za člena Komisie pre kultúru  

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 

 

 

k bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 
 
     Primátor udelil slovo kontrolórke mesta Ing. Sabovej. Tá uviedla, že bolo kontrolovaných 18 
uznesení, z toho bolo 9 splnených, 4 nesplnené,  4 sú v plnení a je návrh na zrušenie jedného 
uznesenia. Uznesenie, ktoré sa týkalo zmeny maximálnej kapacity ističov bolo splnené.  

P. poslanec Ing. Babica – uzn. č. 124 zaradiť do plánu na r. 2022, 
- uzn. 252/2021 schválenie prenájmu ObZS – píšete, že je v plnení, ja mám info, že nič neprebieha 
(bod c hovorí o doplnení nových lekárov). 
Primátor – musíme doplniť podľa indikátora len všeobecného lekára. 
P. poslanec Ing. Babica – je tam zákaz, že nemôžeme doplniť špecialistu? Neriešili ste to. 
Primátor – vo zvyšnej ambulancii uvažujeme zriadiť testovaciu ambulanciu. 
P. poslanec Ing. Babica – v uzn. 278/2021 píšete, že opatrenia sú dostatočné. My ich považujeme 
za nedostatočné – pohľadávky stúpajú (sociálne slabších zainteresovať do prác v meste),  
- nesúhlasím s posilnením oddelenie údržby, audit ukázal niečo iné. 
 
 



Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu z kontroly plnenia 
uznesení, BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly plnenia uznesení,  
ŽIADA nový termín:  

- uznesenie č. 124/2019 do 30.6.2022 

- uznesenie č. 266/2021 do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E1) do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E2) do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E3) do 30.6.2022,  

RUŠÍ uznesenie č. 267/2021. 

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 

k bodu 4/ Správa z kontroly 

 

 

     Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že kontrolovala plnenia prijatých opatrení z kontroly 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2019. Z kontroly boli 
vyvodené tri opatrenia, z ktorých bolo jedno splnené, jedno nesplnené a jedno je v plnení.  

Druhou kontrolou bola kontrola plnenia prijatých opatrení z kontroly dodržania uznesenia č. 
14/2020 v oblasti schválených zásad – prehodnotenie osobných príplatkov. Prijalo sa jedno 
opatrenie, ktoré nebolo splnené. 

Treťou kontrolou opatrení bola kontrola účelovosti a efektívnosti dohôd o pracovnej činnosti 
a vykonaní práce uzatvorených v roku 2019. Prijali sa štyri opatrenia, tri boli splnené, jedno 
nesplnené.  

P. poslanec Ing. Babica – prijali sa opatrenia, ktoré sa aj tak neplnia, čo s tým? 

- príprava VZN k odpadu? 

Primátor – chceme urobiť verejné obstarávanie na firmu na vývoz odpadu – výsledok: nižšie 
výdavky; 

- separácia odpadu na zbernom dvore – zníženie separačného poplatku. 

P. poslanec Knašinský – ľudia nemajú kde separovať, už som to hovoril viackrát. 

Primátor – riešime posilnenie nádob. 

P. poslanec Ing. Babica – ak to nebude vyriešené do konca roka, pôjde to na podpisovú akciu 
občanom mesta (zmeniť systém vývozu z paušálneho na skutočný, napr. štítkový). 

Primátor – občania v meste Vranov nad Topľou platia za rok poplatok 30,- Eur (my máme ešte 
dobrý paušál). Robia sa v meste opatrenia, zaviedlo sa kompostovanie pred bytovými domami, 
otvoril sa zberný dvor. Pri štítkovom systéme môžu nastať čierne skládky a tie idú na účet mesta.  

P. poslanec Varga – prikláňam sa ku štítkovému systému, je spravodlivejší. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga – riešme to postupne, najprv rodinné domy, potom bytové domy. 

Primátor – môžeme založiť pracovnú skupinu a spoločne to riešiť. 

P. poslanec Varga – veľa odpadu z rodinných domov sa vozí na cintorín a vieme, kto vozí. Treba 
tým občanom dať pokutu. Ale my s tým nič nerobíme. Ináč sa občania nepoučia.  

Primátor – polícia nemá kapacity na riešenie odpadového hospodárstva v meste. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga – treba to riešiť vyššie a posilniť políciu. 

P. poslanec Ing. Babica – navrhujem stiahnuť tento bod z rokovania a doplniť opatrenia k tomu; 

- neplní sa finančná kontrola – nemáte financie na to, čo podpíšete. 

Primátor – vyše 280 uznesení bolo splnených. 

Kontrolórka – čerpanie dohôd je prekročené. 



Primátor – Mgr. Glodová píše projekty, Ing. Socha robí projektové dokumentácie. Veľa vecí robíme 
interne, predtým externe. 

P. poslanec Ing. Babica – upozorňujeme vás v dobrom, chceme, aby mesto fungovalo. 

Primátor – kontrola poukazuje na nedostatky, ale treba vidieť aj pozitívnej veci. 

Hlasovanie za návrh p. poslanca Ing. Babicu – stiahnuť z rokovania. 

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 

Stiahnuté z rokovania! 

 

 

k bodu 5/ Odpadové hospodárstvo v meste – informácia o vývoji  

 

      

     Referoval primátor mesta. Informoval prítomných o firme Kosit, ktorá má záujem urobiť  
prevádzku na biologickú úpravu odpadu na Železničiarskej ulici. Firma Kosit ešte zvažuje výber 
lokality, ktoré majú na výber asi päť. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  informáciu o vývoji 
v odpadovom hospodárstve mesta. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

  



k bodu 6/ Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmena rozpočtu mesta na rok 2021  

 

     Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, vedúcej finančného oddelenia. Tá predložila rozpočtové 
opatrenie č. 3, ktoré navrhuje v príjmovej časti zvýšenie rozpočtu o 69.146,77 Eur a vo výdavkovej časti 
zvýšenie o 69.146,77 Eur. V RO č. 3 je napr. navýšenie financií preneseného výkonu štátnej správy – 
matriky, dotácia na ŠJ ZŠ, oprava vestibulu kultúrneho domu.  

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia prerokovala návrh RO č. 3 a akceptuje návrh RO č. 3 okrem 
položky, kde mesto navrhuje dať odmenu 6.100,- Eur bývalej riaditeľke MŠ. Túto čiastku finančná 
komisia navrhuje presunúť na 2. etapu opravy chodníkov MŠ.  

Primátor – riaditeľka pracovala v MŠ 16 rokov.  Pôsobila 8 rokov ako riaditeľka, 8 rokov ako učiteľka. 
Bola s ňou dobrá spolupráca v čase korony, aj v čase rekonštrukcie MŠ. Nejakú odmenu by si zaslúžila. 
Čo sa týka 2. etapy opravy chodníkov, na tie ešte máme materiál a vieme ich dokončiť zo starej dlažby.  

P. poslanec Knašinský – niekto má taký ročný plat.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – už sme jej schvaľovali odmenu 1.000,- Eur. Nikto ju z tade nevyháňal, 
odišla sama. Sumu 6.100,- Eur rozdeľme medzi celý učiteľský personál MŠ. Situácia v školstve je 
napätá.  

P. poslanec Ing. Kolesár – tri mesiace po odchode riaditeľky,  neviem, prečo to riešime.  

P. poslanec Ing. Babica – navrhujem nechať financie  na tejto položke a neriešiť to. Je to v rozpore so 
zákonom. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie           
č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2021, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie              
k rozpočtovému opatreniu č. 3 – zmene rozpočtu mesta na rok 2021, 
SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta  
- v príjmovej časti zvýšenie o 69.146,77 € na 5.470.261,55 €  
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 69.146,77 € na 5.390.261,55 €  
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 80.000,00 € s tým, že v položke 911 nebude vykonaná 
zmena, ŽIADA  PhDr. Štefana Straku, primátora mesta  
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 v účtovníctve v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie poslancov 7/8 za, 1/8 zdržal sa. 

 

 

k bodu 7/ Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na 
roky 2023 a 2024 

 

   Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, ktorá predniesla východiská k  návrhu rozpočtu na rok 
2022. Do definitívneho návrhu rozpočtu budú zapracované aktivity, na ktoré budú v  termíne 
spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom budú vykryté 
zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu. Ďalšie aktivity sa zapracujú do rozpočtu mesta po 
uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení v bežnom roku.  



 

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia vo východiskách rozpočtu nesúhlasí so zabezpečením 
klimatizácie pre ObZS; 

- treba porozmýšľať, či neodstúpiť z projektu ľadovej plochy, lebo je drahý (namiesto toho 
urobiť futbalový štadión). 

Primátor – na klimatizáciu budeme hľadať externé zdroje. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO východiská k návrhu 
rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 – 2023 – 2024, KONŠTATUJE, že Východiská 
obsahujú stručný popis aktivít plánovaných pre obdobie roka 2022 – 2023 – 2024. 
Do definitívneho rozpočtu budú zapracované aktivity, na ktoré budú v termíne do spracovania 
návrhu rozpočtu uzatvoreného zmluvy a výdavky v objeme, v akom budú vykryté zdrojmi 
v príjmovej časti rozpočtu. 
Ďalšie aktivity sa zapracujú do rozpočtu po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení 
v bežnom roku.  
SCHVAĽUJE Východiská k návrhu rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 – 2023 – 
2024, ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta vypracovať návrh rozpočtu Mesta Hanušovce 
nad Topľou na roky 2022 – 2023 – 2024, v zmysle schválených východísk. 
  

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 
 

 

k bodu 8/ Schválenie spolufinancovania projektu - rekonštrukcia sály kultúrneho domu 

 

 

     Referoval primátor mesta. Uviedol, že ešte v roku 2019 sa rekonštruoval Dom kultúry. Cez 
európske financie sa opravila strecha, zateplila budova, vymenili  sa kotly, radiátory, atď. 
Prednosta cez PSK získal 5.000,- Eur na opravu vestibulu. Mesto má teraz záujem o modernizáciu 
sály kultúrneho domu prostredníctvom dotácie,, ktorú je možné získať v rámci výzvy. Medzi 
oprávnené výdavky patria stavebné práce a vybavenie kultúrneho domu. Cieľom projektu bude 
modernizácia sály v rozsahu podlahy, sedadiel, svetelnej a zvukovej techniky, javiskovej techniky a  

rekonštrukcie šatne. Výška dotácie je až 200.000,- Eur. Spolufinancovanie 5%. 

P. poslanec Varga – zástupca primátora – interiér sály je vo veľmi zlom stave. Vymenila by sa 
javisková technika, opony, šály, závažia, sedadlá, únikové svetlá, germicídne žiariče - kvôli covidu, 
svetlá, zvuková technika. Obklad v sále by zostal na pôvodnom mieste kvôli akustike. Zvukovú 
techniku navrhoval odborník.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – neuvažuje sa aj o letnom kine? 

P. poslanec Varga – aj letné kino je zahrnuté v rozpočte. 

P. poslanec Ing. Babica – nevieme, čo financujeme, bolo by treba bližšie špecifikovať položky. 

 

 

 



 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste 
Hanušovce nad Topľou za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej 
len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami max. 210.526,32 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume max. 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-
2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia 
kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené 
pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Hanušovce 
nad Topľou, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami max. 210.526,32 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume max. 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
POVERUJE primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP 

vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

ŽIADA primátora mesta, zahrnúť do investičných výdavkov na rok 2022 sumu 10.526,32 eur ako 
5% spolufinancovanie projektu.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga sa hlasovania nezúčastnil. 
  

 



K bodu 9/ Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - predaj pozemkov vo vlastníctve mesta   

 

      

     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Karabinoš. Oboznámil poslancov s  návrhom na vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve mesta, nakoľko mesto dlhodobo 
eviduje nedostatok bytov. V meste už niekoľko rokov nepribudol žiaden nový bytový dom. 
Z tohto dôvodu mesto plánuje vyhlásenie verejnej  obchodnej súťaže na predaj pozemkov vo 
vlastníctve mesta súkromnému investorovi za účelom bytovej výstavby. Jedná sa o  Hechtov 
pľac a pozemok pri VÚB banke. Uviedol, že mesto chce len vyjadrenie, či vôbec  začať prípravy 
ohľadom tohto predaja. Výberovú komisiu by tvorili poslanci MsZ a zamestnanci  mestského 
úradu. Minimálna vyvolávacia cena za pozemky by bola v  hodnote určenej znaleckým 
posudkom. Cieľom je, aby v meste pribudli nájomné byty, nie sociálne. Mesto nemá kapacity, 
aby samo riešilo takúto veľkú výstavbu.  

Primátor – pri predaji pozemkov budeme mať financie na iné investície, napr. cesta, osvetlenie 
na IBV Tehelná. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga – v tejto dobe nevidím zmysel niečo predávať. Možno ten pri VÚB 
banke, ale Hechtov pľac v žiadnom prípade.  

Prednosta – teraz z tých pozemkov nemáme nič. Ale ak sa tu prihlásia ľudia, budú podielové 
dane, daň z nehnuteľnosti. Predstava, že mesto postaví byty je nereálna. Chceme len vedieť, či 
je vôľa, zbytočne budeme platiť znalca.  

P. poslanec Ing. Babica – bytovú výstavbu v meste potrebujeme, ale navrhujem, aby sme začali 
od územného plánu, alebo od urbanistickej štúdie.  

P. poslanec Ing. Kolesár – pozemky sú nevyužité a sú určené na bytovú výstavbu. Treba tu 
niečo robiť, lebo veľa ľudí hľadá pozemky po Žipove, Bystrom a  iných obciach v okolí. 
Navrhujem odsúhlasiť zámer predaja s tým, že všetky tie ostatné veci ako urbanistická štúdia, 
vizualizácia, cena môžu byť súčasťou verejnej obchodnej súťaže.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh na vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže – predaj pozemkov vo vlastníctve mesta s parc. číslom: 663/3, 607/3, 610/3, 
605/5, 604/1, 608, 610/1, 612/1, 612/2 za účelom bytovej výstavby, BERIE NA VEDOMIE  
stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť,  
ŽIADA PRIMÁTORA MESTA doloženie geometrického plánu na pozemok 663/3, 
- doloženie znaleckého posudku na pozemku parc. číslo: 663/3, 607/3, 610/3, 605/5, 604/1, 608, 

610/1, 612/1, 612/2,  
- predloženie podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

 
Zodpovedný: primátor mesta 
Termín: najbližšie riadne rokovanie MsZ  
Hlasovanie poslancov 5/8 za, 1/8 proti, 2/8 zdržal sa. 

 
 
 



 

k bodu 10/ Schválenie VZN mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy škôl a školských zariadení 

 

 

      

 

     Referovala Ing. Jenčíková. VZN na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení sa aktualizuje 
každý rok. Upravovala dotáciu pre MŠ a tiež aj  ŠJ ZŠ, školský klub a ZUŠ. S každom organizáciou  sa 
osobne stretla a prediskutovali si výšku dotácie, aby mohli bez problémov prevádzkovať svoje 
organizácie. 

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia navrhla prepracovať celé VZN, nie len prílohu.  

Ing. Jenčíková – na výpočet prevádzkových nákladov slúži koeficient. Každá organizácia má inú 
výšku prevádzkových nákladov.  

P. poslanec Ing. Babica – môžeme byť spokojní s výškou prevádzkových nákladov. Priemer je 
2.500,- Eur, my máme 3.500,- Eur. Sme prvý v okrese. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  návrh VZN mesta o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2022, 
BERIE NA VEDOMIE  stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť, SCHVAĽUJE  VZN č. 3/2021 mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2022. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

P. poslanec Mgr. Minár sa nezúčastnil hlasovania.  
 

 

k bodu 11/ Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020/2021 - ZŠ, ZUŠ, MŠ 

 

     Referovala PaedDr. Vargová, školský úrad. Uviedla, že školami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Hanušovce nad Topľou boli vypracované správy o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. Školy predložili Správy v  súlade s § 3 
vyhlášky, t. j. po prerokovaní v pedagogických radách škôl, boli tieto predložené na 
prerokovanie v príslušných orgánoch školskej samosprávy do 15. októbra 2021.  

Správy boli prerokované v Komisii pre školstvo pri MsZ. Predsedníčka komisie pre školstvo 
vzniesla pripomienku k absencii informácie podľa § 2 ods. 1c o činnosti poradných orgánov 
riaditeľa školy – pedagogickej rady – v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Štúrova 341. Päť členov komisie tieto správy odporúča schváliť. Za Školský úrad odporúčam 
tiež tieto správy schváliť.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem schváliť správu ZUŠ a MŠ. Správu ZŠ prepracovať.  

Pripomienky k „Správe o výchovno- vzdelávacej činnosti“ Základnej školy, Štúrova 341, Hanušovce 
nad Topľou: 

 

VYHLÁŠKA 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  



z 18. decembra 2020 definuje štruktúru a obsah správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

Správa, ktorú podala Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, má podľa môjho názoru, 
formálne aj obsahové nedostatky. V prvom rade by to mala byť správa a nie „nejaká“ informácia.  

Na základe tejto správy by sa mal zriaďovateľ  dozvedieť čo najviacej informácii o činnosti školy 
a rodičovi by mohla pomôcť napr. rozhodnúť sa, či zapíše žiaka na takúto školu.  

Ak došlo v priebehu školského roka, za ktorý sa správa vypracováva, k zmenám v zložení rady 
školy, je potrebné tieto zmeny zaznamenať. V správe chýba...kto sa „vymenil“ a kedy zmena 
nastala. 

Informáciu o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy - doplniť počet, 
dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia.  

Je potrebné a dôležité, aby údaje o činnosti boli z vecného a obsahového hľadiska uvedené 
správnym spôsobom. 

Správa by mala reflektovať aj to, do akej miery je fungovanie školy, poradných orgánov... 
systematické a efektívne, nielen formálne. Okrem toho, že sa uvedú mená a priezviská osôb 
zodpovedných za činnosť, počet zasadnutí, ale aj prijaté uznesenia a to, či zasadali podľa nejakého 
plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy. Dôraz je potrebné klásť na zameranie činností, riešenie 
konkrétnych aktuálnych úloh a problémov, dosahovanie vytýčených cieľov, prijaté závery 
a odporúčania atď. Uviesť napríklad aj pravidelné porady vedenia školy, z ktorých existujú záznamy 
a zápisy. 

Nižšie uvádzam príklady, konkrétne citácie zo správy a nedostatky: 

- „§ 2. ods. 1c – Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Na 2. zasadnutí dňa 8. 4. 2021 boli riaditeľkou školy predložené nasledovné dokumenty“:  

- „Výsledky hospodárenia školy za rok 2021“ Nie náhodou za rok 2020? 

 -  „Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok šk. roka 2021/2021“  ...asi to má byť 
2020/2021 

- nie sú zaznamenané zmeny v zložení rady školy, je potrebné tieto zmeny zaznamenať. Toto tam 
chýba...kto sa kedy vymenil. 

- prijaté uznesenia - chýbajú. 

 

„§ 2. ods. 1j - Priestorové a materiálno-technické podmienky v budove ZŠ Štúrova 341, Hanušovce 
nad Topľou bolo zriadených 27 tried. Počet žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 
sa navýšil, keďže Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou bola k 31. 8. 2020 zrušená 
a žiaci tejto školy sa 1. 9. 2021 stali našimi žiakmi.“ Akými našimi? ...nestali sa „náhodou“ žiakmi 
Základnej školy? Koľko žiakov sa stalo „našimi“? V akých variantoch? Podľa čoho sa vzdelávali? 
Kto ich vzdelával (pracovné pozície)... 

 

- „Na výchovno-vzdelávací proces slúžia odborné učebne fyziky, chémie, biológie, ktoré sú svojím 

vybavením nepostačujúce pre súčasné podmienky vzdelávania.“ Ako to chce škola riešiť?  

„§ 2. ods. 1k - Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v 
ktorých má škola nedostatky  

Silné stránky školy:  

 dosahované výsledky v súťažiach  

 inovatívny vyuč. proces, využívanie alternatívnych prvkov vo vyučovaní   Akých? bližšie popísať. 



 pomerne vysoká odbornosť vyučovania“ Čo to znamená pomerne vysoká? Pomerne „vysoká 
k čomu“? 

 
- „Škola zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a Elokovaného pracoviska.“ Akú stravu 
a ako zabezpečuje alokovanému pracovisku? 
 
- „Vyhodnotenie cieľov z koncepčného zámeru rozvoja školy V koncepčnom zámere školy boli 
stanovené viaceré ciele, z ktorých sa v školskom roku 2020/2021 podarilo naplniť aspoň niektoré 
vzhľadom na pandemickú situáciu.“ Konkrétne, ktoré boli splnené? 
 
V správe chýbajú ďalšie dôležité skutočnosti, napríklad: 

- Ako sa vyučovali žiaci počas pandémie, zvlášť žiaci so ŠVVP? 
- Ako prebieha vyučovanie v alokovanom pracovisku? Popísať... 
- Ako prebieha integrácia žiakov? Ako prebiehala rediagnostika bývalých žiakov Spojenej 

školy? 
- Bol vypracovaný plán integrácie žiakov so ŠVVP tak, ako to ukladá zmluva medzi 

Ministerstvom školstva a Základnou školou?  
- O školskej inšpekcii napísané „3-4“ riadky, z ktorých sa nedozvieme skoro nič. Čo sa 

„šetrilo“ „prvotne“, ak bola teda vykonaná následná kontrola? Aké boli prijaté následne 
opatrenia? Ak neboli splnené, ako ich plánuje školy splniť? Aké boli „pochybenia“?... 

 
„§ 2. ods. 1h - Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená“ 
 
Zvlášť mi chýba informácia o dvoch veľkých projektoch, o ktorých sa v správe nedozvieme nič: 
- Škola je zapojená do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ financovaný 
prostredníctvom Metodicko - pedagogického centra. Zmluva číslo  2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_595. 
Zmluva bola podpísaná 17. 08. 2020, dátum zverejnenia v CRZ je 02. 09. 2020, dátum účinnosti je 
03. 09. 2020. Zmluva je platná do konca projektu, t. j. 31. 08. 2022. Škola má  povinnosť vo vzťahu 
k povinnej publicite takúto: 
 Každá zapojená škola je povinná sa zriadiť programovými a projektovými dokumentami, 
Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít  a v neposlednom rade 
platnou legislatívou SR. 
  
Škola zamestnala od 16.9.2020  na základe účinnej Zmluvy o spolupráci: 

·         5 asistentov učiteľa 
·         1 školský špeciálny pedagóg 
·         1 sociálny pedagóg 

  
Škole sú pravidelne refundované náklady na zamestnancov. MPC prepláca cenu práce v súlade 
s Procesným postupom ceny práce PZ a OZ v rámci implementácie NP POP  a NP POP II. Vzhľadom 
na GDPR nemôžem tu poskytnúť informáciu o výške platov zamestnancov, ani o výške refundácie, 
ale sú to desiatky tisíc eur. Škola tým, že neinformuje, aj v takomto závažnom dokumente, ako je 
Správa o činnosti... predpísaným spôsobom, porušuje Zmluvu o vzájomnej spolupráci, porušuje 
usmernenia pre školy v rámci zabezpečenia informovania, publicity a komunikácie. 
- Taktiež chýba informácia o projekte: „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“, 

ITMS: 312 011 Q919, Poskytovateľ Ministerstvo školstva...Operačný program ľudské zdroje, 

Európsky sociálny fond, ukončenie aktivít január 2021, Celková výška NFP 170 220€  

Celkove mi pri projektoch chýba napríklad: Kto vyhlásil výzvu, podporil projekt? Kto sa zapojil, 
koľko žiakov, učiteľov...? Čo je cieľom projektu? Aké sú aktuálne výstupy, merateľné 
ukazovatele, aká je úspešnosť...? Aká je „získaná hodnota“ pre školu, aký je prínos pre školu? 



 

Odporúčam takto spracovanú správu neschváliť. Správu vrátiť na prepracovanie, doplnenie. 

 

 

P. poslanec Ing. Babica – prečo PaedDr. Varová odporúča správu schváliť, ak sú tam závažné 
nedostatky? 

PaedDr. Vargová, Školský úrad – ja som sa zamerala na technické veci, informácie o projektoch. 
Informácie o žiakoch by som skôr uviedla do správy o integrácii. 

P. poslanec Mgr. Sopoliga – v správe nie je žiadna zmienka, že MsZ schválilo elokované pracovisko 
v marci 2021. Škola funguje od septembra 2020, prečo je tam taký rozdiel? 

- správa nemá byť formálna. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 1. Základnej školy 
Hanušovce nad Topľou  
2. Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou  
3. Materskej školy Hanušovce nad Topľou,  
BERIE NA VEDOMIE  
1. Stanovisko Školského úradu Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2020/2021.  
2. Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2020/2021, 
 
SCHVAĽUJE  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021:  
2. Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou  
3. Materskej školy Hanušovce nad Topľou,   
NESCHVAĽUJE Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2020/2021:  
1. Základnej školy Hanušovce nad Topľou. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 
 
 

k bodu 12/ Doručené žiadosti – Peter Horvát, Kukorelliho 396/12,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že dňa 13. septembra 2021 bola mestu doručená žiadosť 
Petra Horváta o predaj budovy predajne, ktorá sa nachádza na ulici Komenského 36/20 na 
pozemku KN-C parcely č. 550/2, ako aj 1/3 podiel pozemku KN-C parcely č. 552/1 vo vlastníctve 
mesta. V severnej časti parcely má postavený rodinný dom a celú časť pozemku chce opraviť 
a zveľadiť. Z tohto dôvodu plánuje výstavbu budovy obchodu a služieb v prednej časti pozemku 
v stavebnej línii ulice. V rámci trvalej udržateľnosti a rozvoja výstavby na tejto ulici chce 



postupovať podľa nariadení územného plánu a v spolupráci s mestom vypracovať projekt, ktorýý 
bude vyhovovať obom stranám.  
Primátor – mesto neodporúča odpredať budovu. 
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia neodporúča odpredaj budovy.  
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o predaj budovy 
predajne, ktorá sa nachádza na ulici Komenského a je označená súp. č. 36/20 na pozemku KN-C  
parcely č. 550/2, ako aj 1/3 podiel pozemku KN-C parcely č. 552/1 vo vlastníctve mesta. V severnej 
časti parcely má postavený rodinný dom, chce celú časť pozemku opraviť a zveľadiť. Z toho dôvodu 
plánuje výstavbu  budovy obchodu a služieb v prednej časti pozemku v stavebnej línii ulice. V rámci 
trvalej udržateľnosti a rozvoja výstavby na tejto ulici chce postupovať striktne podľa nariadení 
územného plánu a v spolupráci s mestom vypracovať projekt, ktorý bude vyhovovať obom 
stranám. Za posúdenie jeho žiadosti vopred ďakuje, 
BERIE NA VEDOMIE   stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť, NESCHVAĽUJE  odpredaj predmetného pozemku. 

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 



 
  

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

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Upovedomil prítomných so žiadosťou p. Drotára, ktorý žiada 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) a na pozemku KN-C 
parcely č. 436 (ZPaN) podľa LV č. 1481 vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou v prospech 
vlastníka Bc. Jána Drotára, ktorý je vlastníkom pozemkov KN-C parcely  č. 443/6 (ZPaN) a parcely    
č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou.  

Žiadateľ žiada o zriadenie vecného bremena z dôvodu, že na pôvodnom GP je v poznámke 
uvedená parcela, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno a to pozemok KN-C parcela č. 443/7, 
ktorá tohto času nejestvuje. Žiadateľ p. Drotár žiada zriadenie vecného bremena v prospech 
vlastníka pozemkov KN-C parcely č. 443/6 a parrcely č. 443/8 podľa LV č. 1583, ktorých je 
vlastníkom v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť  o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) a na pozemku KN-C parcely č. 436 
(ZPaN) podľa LV č. 1481 vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou v prospech vlastníka Bc. Jána 
Drotára, ktorý je vlastníkom pozemkov KN-C parcely       č. 443/6 (ZPaN) a parcely č. 443/8 (ZPaN) 
podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE   zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) a na pozemku KN-C parcely č. 436 (ZPaN) podľa LV č. 
1481 vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou v prospech vlastníka Bc. Jána Drotára, ktorý je 
vlastníkom pozemkov KN-C parcely č. 443/6 (ZPaN) a parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. 
ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za. 



 
   

 
  

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

Hanušovce nad Topľou 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že dňa 7. februára bola mestu doručená žiadosť Ing. Juraj 
Palka o odkúpenie parcely č. 2185/48, podľa LV 1481, ktorý sa nachádza v susedstve jeho 
nehnuteľnosti. Hodnota pozemku podľa znaleckého posudku je 6.063,90 Eur. 

Mesto Hanušovce nad Topľou – Mestské zastupiteľstvo na svojom 25. zasadnutí zo dňa 22. 
septembra 2021 uznesením č. 279/2021 schválilo zámer predaja predmetného pozemku pre Ing. 
Juraja Palka.  

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

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  predaj nehnuteľností ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Palka, KONŠTATUJE,  že boli splnené všetky 
podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, SCHVAĽUJE predaj pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade so zámerom  č. 
2/2021 a to: 
predaj pozemku KN-C parcely č. 2185/48  o výmere 435 m2 , vedenú na LV č. 1481 – Mesto Hanušovce 
nad Topľou pre Ing. Juraja Palka, Širiava   688/58, 094 31 Hanušovce n. T. v hodnote 6 063, 90 eur. 
Sumu uhradí pán Ing. Juraj Palko v pokladni mestského úradu alebo na účet mesta v deň podpisu 
kúpno-predajnej zmluvy. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že daná parcela  sa 
nachádza v susedstve žiadateľa,  

VYHLASUJE, že nadobúdateľ  Ing. Juraj Palko, Širiava  688/58, 094 31 Hanušovce n. T. nie je osobou, 
ktorej obec nemôže previesť majetok podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ŽIADA primátora mesta vypracovať kúpno-predajnú zmluvu a vyzvať žiadateľa k 
jej podpisu. Poplatky súvisiace so zápisom do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ.  

Hlasovanie poslancov 8/8 za. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

k bodu 14/Záver 

 

 

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

 

 

 

 

Zapísala:    

Gabriela Sabová .................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

Ing. Ladislav Babica ......................................                          Jozef Knašinský .................................. 

 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 21:10 hod. 

 

 


