
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

Z á p i s n i c a 

 zo 17. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

 zo dňa 28. októbra 2020  

 

 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky                                                                                predkladá: primátor mesta 

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Správa z kontroly                                                                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

4) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov         predkladá: primátor mesta 

5) Rozpočtové opatrenie č. 4 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020       predkladá: Ing. Mária Jenčíková  

6) Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023     

                                                                                                                                               predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                                                                                                                       

7)  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ZUŠ za školský rok 2019/2020   

                                                                                                                                       predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

                                                                                                

8) Doručené žiadosti občanov – Tomáš Velebír                                                   predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

9) Architektonicko – urbanistická štúdia lokality PASTOVNÍK – zámer individuálnej bytovej výstavby     

                                                                                                                                                predkladá: primátor mesta  

                                                                                                                                                                            

10) Interpelácie poslancov 

11) Otázky verejnosti a diskusia 

12) Záver                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Martin Ferko,                                                                                                                                                                                                                      

Ospravedlnení:    MVDr. Ján Čurlík, Mgr. Ján Hanzo, JUDr. Eva Knašinská, Ing. Ladislav Babica,  Bc. Ján Voľanský  



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 6 z 11 poslancov.  

 

Poslanec p. Tkáč navrhol presunutie bodov 4, 8 a 9 do ďalšieho MsZ (kvôli času začatia MsZ). 

Poslanecký návrh bol schválený 4/6 za, 2/6 zdržal sa. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania s vypustením bodov 4, 8, 9 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  

predseda: RNDr. Hedviga Rusinková 

       členovia:  Martin Tkáč, Martin Ferko 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Stanislav Hricko, Jozef Knašinský  

2. Skrutátora: Jozef Varga 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová 

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní 
schválení 6/6 za. 

 

 

k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení  

 
 

     Primátor udelil slovo kontrolórke Ing. Sabovej. Tá oznámila, že boli kontrolované 10 
uznesenia. Z toho boli 3 splnené, 6 nesplnené a 1 uznesenie je v plnení. Vedenie žiada dve 
uznesenia zrušiť a k dvom uneseniam žiada nový termín.  

 

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – k uzn. č. 180/2020 žiada vysvetlenie o dohodnutí prác 
s EKO SVIP s. r. o. 

Primátor – harmonogram prác nebol uzavretý. Práce by sa ale mali ukončiť čoskoro. 95% 
prác je hotových. Sú už dokončené aj ďalšie dve triedy. Ak by sa situácia nekomplikovala 
kvôli koronavírusu, už by sme otvárali aj piatu triedu. Škôlka je momentálne zatvorená – 
nariadenie RÚVZ. V kuchyni sa dokončuje obklad. Ak pracovníci mesta nepôjdu do karantény, 
tak v novembri by sa mohla kuchyňa sfunkčniť.  

 



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: 

- uznesenie č. 105/2019: 30.3.2021 

- uznesenie č. 124/2020: 30.10.2021, 

RUŠÍ uznesenie č. 109/2020, č. 112/2020, č. 180/2020. 

Hlasovanie poslancov 6/6 za.  

 

 

k bodu 3/ Správa z kontroly 

 
 
     Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 bola 
vykonaná kontrola vymáhania pohľadávok a daňových nedoplatkov evidovaných k 31. 12. 
2019 a kontrola splnenia prijatých opatrení pri kontrole vykonanej v júli 2019. Kontrola bola 
rozdelená na tri časti. Prvou bola kontrola prijatých opatrení pri poslednej kontrole. Boli 
prijaté štyri opatrenia. Tieto neboli splnené a ani sa neplnili. Druhá časť bola zameraná na 
kontrolu pohľadávok a nedoplatkov. Z kontroly vyplynulo, že pohľadávky narastajú z roka na 
rok. Veľkú časť nedoplatkov tvoria spoločnosti, ktorých dane sú už nevymožiteľné. 
Z poslednej kontroly vyplynulo, že je potrebné používať právne nástroje, ako je záložné 
právo a exekúcie. Vedenie mesta tomu ale nie je naklonené. Veľkú časť nedoplatkov na dani 
z TKO tvorí aj marginalizovaná rómska komunita. Vymožiteľnosť je veľmi ťažká.  
P. poslanec Ferko – pomôcť by mohli sociálni pracovníci, usmerniť komunitu; 
- kontrolovať fond na revitalizáciu skládky odpadu v Petrovciach. 
P. poslanec Tkáč – nerobíme nič s pohľadávkami, stále rastú. Nemusí to dobre dopadnúť. 
Nevyrubujú sa úroky z omeškania. Treba s tým pracovať, pracovať tak, ako prikazuje zákon. 
Primátor – niektoré nástroje sú efektívne, ako osobitný príjemca, alebo zamestnávanie 
týchto občanov. Pohľadávky firiem rieši právnik. 
P. poslanec Hricko – v minulosti sa niečo zanedbalo a teraz pohľadávky stále narastajú. 
P. poslanec Tkáč – v správe máme opatrenia, ktoré nie sú splnené. Ak nebudeme nič robiť, 
tak sa to bude množiť, ale ak s tým budeme pracovať, pohľadávky sa budú dediť. Nemôžeme 
povedať, že to nemá zmysel, ako je to uvedené v správe. 
 
 
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 6/6 za.  

 

 

 

 

 

 



k bodu 5/ Rozpočtové opatrenie č. 4 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020  

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, vedúcej finančného oddelenia. Tá predložila 
rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré predstavuje návrh na úpravu rozpočtu mesta v príjmovej 
časti zvýšenie rozpočtu o 100.000,- Eur a vo výdavkovej časti zvýšenie o 100.000,- Eur. 
100.000,- Eur predstavuje úver, ktorý sme zobrali na riešenie havarijného stavu podláh 
a elektroinštaláciu v materskej škôlke. Úver je už k dnešnému dňu vyčerpaný.  
P. poslanec Tkáč – finančná komisia sa uskutočnila online. Komisia odporúča MsZ schváliť 
rozpočtové opatrenie č. 4 s tým, že požiada primátora mesta o špecifikáciu prác a vyčíslenie 
ich hodnoty, ktorá bude zohľadnená pri výslednom vyúčtovaní výdavkov na projekte 
„Rozšírenie kapacity MŠ“. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie 
č. 4 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2020,  
SCHVAĽUJE 
- rozpočtové opatrenie č. 4 - zmenu rozpočtu mesta. Zmena rozpočtu súvisí s prijatím úveru 

na dofinancovanie akcie: „Rekonštrukcia MŠ“, 

- v príjmovej časti zvýšenie položky rozpočtu o 100.000 € na 5.800.858,36 €, 

- vo výdavkovej časti zvýšenie o 100.000 € na 5.796.790,36 €, 

- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 4.068,00 €, 

ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 

- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v účtovníctve mesta v zmysle predloženého 

návrhu, 

- predložiť špecifikáciu prác a vyčíslenie ich hodnoty, ktorá je zohľadnená pri výslednom 

vyúčtovaní výdavkov na projekt „Rozšírenie kapacity MŠ“. 

Z: primátor mesta 

T: 31. 12. 2020  

Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.  

 

 

 

k bodu 6/ Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 s výhľadom    na 
roky 2022 a 2023  

 

 

     Referovala Ing. Jenčíková. Tá uviedla, že východiská obsahujú stručný popis aktivít 
plánovaných pre obdobie roka 2020. 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 Tkáč – finančná komisia odporúča MsZ schváliť východiská rozpočtu 
s pripomienkami:  

- do investičných projektov doplniť:  

 realizácia projektu kanalizácie na ul. Jarmočná podľa spracovanej PD so 
spolufinancovaním VVaK  v čiastke 108.000,- Eur, 

 protipovodňová ochrana na vodných tokoch „Hanušovský a Medziansky potok“ 
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou HYCOMP s. r. o.  
zastúpenej Ing. Mosným 

- do neinvestičných projektov doplniť:  

  modernizácia kamerového systému  

  pripraviť enviromentálny projekt „Posaď svoj strom“, v ktorom by sa vyčlenila 
lokalita na výsadbu stromov novorodencom mesta so spolufinancovaním rodičov 

  na základe pasportizácie ciest a chodníkov pristúpiť k rekonštrukcií najkritickejších 
miest s využitím dlažby a stavebného materiálu z centra mesta 

  do rozpočtu na rok 2021 navrhnúť opatrenia na skvalitnenie informatizácie služieb 
v meste a na zefektívnenie činnosti mestského úradu a inštitúcií, ktorých je 
zriaďovateľom. 
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Východiská k návrhu 
rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 – 2022 – 2023,  KONŠTATUJE, ŽE 
Východiská obsahujú stručný popis aktivít plánovaných pre obdobie roka 2021 – 2022 – 
2023. 
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 2021 – 2022 
– 2023 s doplnením zámerov vyplývajúcich zo  zasadnutia komisie pre financie, správu 
majetku mesta a podnikateľskú činnosť, 
ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta, vypracovať návrh rozpočtu Mesta Hanušovce 
nad Topľou na roky 2021 – 2022 – 2023, v zmysle schválených východísk s doplnením 
zámerov vyplývajúcich zo  zasadnutia komisie pre financie, správu majetku mesta 
a podnikateľskú činnosť. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  

 
 

 



k bodu 7/ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ZUŠ        za 
školský rok 2019/2020  

 

 

     Referovala PaedDr. Vargová, vedúca Školského úradu. Tá informovala, že správy boli 
predložené na kontrolu. Školský úrad nemá k správam žiadne výhrady, len neboli dodržané 
zákonné podmienky predkladania správ v MŠ a ZŠ. Obsah a štruktúra je v súlade s vyhláškou, 
preto odporúčam správy schváliť.  

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – nedodržali sme zákon. Všetko ostatné je v poriadku.  

PaedDr. Vargová v rámci tohto bodu predložila dodatky k zmenám zriaďovacích listín ZŠ 
a ZUŠ. V zaradení a vyradení zo siete škôl nastali zmeny. V ZŠ sa zaradilo do siete škôl 
elokované pracovisko na Kukorelliho ulici a v  ZUŠ sa vyradilo elokované pracovisko 
v Kračúnovciach.  

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – navrhujem predložiť dodatky na zasadnutie ďalšieho MsZ. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2019/2020. 
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2019/2020. 
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy Hanušovce nad Topľou za školský rok 2019/2020. 
BERIE NA VEDOMIE 
1. Stanovisko Školského úradu Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2019/2020. 
2. Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k Správam o 
výchovnovzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 
2019/2020. 
SCHVAĽUJE 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2019/2020. 
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy 
Hanušovce nad Topľou za školský rok 2019/2020. 
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy Hanušovce nad Topľou na rok 2019/2020. 
 
Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.  

 

 

k bodu 11/Otázky verejnosti a diskusia 

 
 
P. poslanec Knašinský – ako sa riešia interpelácie? Lebo mám pocit, že si len pohovoríme 
a tým to končí; 



- navrhujem jeden stabilný čas na rokovanie MsZ. Nie raz o 14:00 hod. potom sa to zmení na 
15:00 hod. Nemeňte čas deň vopred. Pracujúci si to nevedia upraviť z jedného dňa na druhý.  

 

 

k bodu 12/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:   

Stanislav Hricko  .......................................                     Jozef Knašinský  .................................. 

 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                                 PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                                 primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 17:30 hod. 

  

 

 


