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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 
 

 

Z á p i s n i c a 

z 5. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 29. 4. 2019 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky                                                                       predkladá: PhDr. Štefan Straka 
2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                   predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 
3) Správa z kontroly – použitie dotácií za rok 2018                                             predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 
4) Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti pre žiadateľa MEDICORP s .r. o.                                                      

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

5) Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže -  prenájom priestorov v suteréne ObZS                                 
                                                                                                                               predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov                                                              

                                                                                               predkladajú: Mgr. Viktória Glodová a PhDr. Štefan Straka 

7) Plnenie rozpočtu mesta za obdobie január 2019 – marec 2019                   predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková 

8) Štvrťročné hodnotenie                                                 predkladajú: PhDr. Slavomír Karabinoš, PhDr. Štefan Straka 

           - 2 % -  tná viazanosť rozpočtových prostriedkov z bežných  výdavkov 

           - dodržanie 10 % - tného navýšenia funkčného platu zamestnancov 

9)  Schválenie plánu práce komisií pri mestskom zastupiteľstve                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš             

10) Informácia o novej organizačnej štruktúre MsÚ                        predkladajú: PhDr. S. Karabinoš, PhDr. Š. Straka      

11) Ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej 
mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania                                                                             

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš      

12) Schválenie programového vyhlásenia primátora mesta Hanušovce nad Topľou a poslancov MsZ na roky 2019-2022                                                                          
predkladajú: PhDr. Slavomír Karabinoš, PhDr. Štefan Straka        

13) Doručené žiadosti občanov                                                                               predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

14) Schválenie žiadostí o dotáciu                                                                            predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

15) Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže -  predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s 

                                                                                                                                       predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková 

16) Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu : kanalizácia – ulice Jarmočná/Slovenská 

                                                                                                              predkladajú: Ing. Ján Eštvaník, PhDr. Štefan Straka 

17) Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu: protipovodňová ochrana na vodných tokoch - 
Hanušovský a Medziansky potok                                                 predkladajú: Ing. Ján Eštvaník, PhDr. Štefan Straka 

18) Rôzne 

19) Interpelácie poslancov 

20) Otázky verejnosti a diskusia 

21) Záver                                                                                                                                  

 

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

 

Ospravedlnený/í:   MVDr. Ján Čurlík, PhD., Mgr. Ján Hanzo, Jozef Knašinský 
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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 6 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený 
v hlasovaní 6/6 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Martin Tkáč  

           Členovia: JUDr. Eva Knašinská, RNDr. Hedviga Rusinková 

BERIE NA VEDOMIE 

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

2. Skrutátora: Bc. Ján Voľanský  

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 Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Tá uviedla, že bolo kontrolovaných 17 
uznesení, z ktorých bola väčšina splnených. Dve uznesenia neboli splnené - predloženie Plánu 
práce komisie pre zdravotníctvo, sociálne služby a bývanie. Komisia sa nezišla a žiada nový termín 
a tiež nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy s p. Ščurekovou o nájme nebytových priestorov v ObZs. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu z kontroly plnenia 
uznesení, BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly plnenia uznesení, SCHVAĽUJE nový termín 
k uzneseniu číslo 7/2018 do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.  
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  

 

k bodu 3/  Správa z kontroly  použitých finančných prostriedkov v r. 2018 poskytnutých z rozpočtu 
mesta formou dotácií podľa VZN č. 40/2007 

 
     V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Sabová - kontrolórka mesta 
predložila MsZ správu o výsledkoch kontroly použitých finančných prostriedkov v r. 2018 
poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií podľa VZN č. 40/ 2007 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta. Dotácia bola poskytnutá pre 7 subjektov. Každá poskytnutá dotácia bola 
zúčtovaná v zmysle dohody, na ktorú bola uzatvorená. V jednom prípade bola poskytnutá dotácia 
v rozpore so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý 
nedovoľuje čerpať dotácie jednotlivcom. A jedna žiadosť bola neúplná. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO správu z kontroly použitých 
finančných prostriedkov v r. 2018 poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií podľa VZN č. 
40/2007, BERIE NA VEDOMIE správu z kontroly  použitých finančných prostriedkov v r. 2018 
poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií podľa VZN č. 40/2007. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  

 

k bodu 4/  Schválenie dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v ObZs   

pre spol.  MEDICORP S.R.O., Floriánova 2, Prešov 

 

     Primátor udeli slovo PhDr. Karabinošovi, prednostovi MsÚ. Ten uviedol, že v zmysle posledného 
rokovania MsZ, ktoré prijalo uznesenie č. 35/2019 zo dňa 25. 02. 2019 bol pripravený návrh 
zmluvy medzi spoločnosťou Medicorp s. r. o. a Mestom Hanušovce nad Topľou. V zmluve sa rátalo 
s prenájmom na dobu neurčitú za cenu 17,- Eur/m2. Zmluvu vypracoval Mgr. Pilát, právnik mesta. 
Keď mala byť zmluva podpísaná, spoločnosť Medicorp s. r. o. uviedla, že zmluvu nepodpíše. Boli by 
radšej, ak by mali možnosť nájmu na 20 rokov  a výška investície aby sa im odpočítavala z nájmu, 
nakoľko stav priestorov je zlý. 

p. poslanec Ing. Babica – komisia prerokovala schválenie nájmu a žiada predložiť písomne 
námietky žiadateľky, dôvody, návrh zmluvy s projektovým zámerom a rozpočtovými výdavkami 
rekonštrukcie týchto priestorov 

p. Sčureková – pre nás je veľké riziko ísť rekonštruovať priestory s takou veľkou investíciou ako 
boli predpokladané náklady 50 – 60 tisíc Eur a s rizikom, že po cca 3 rokoch by sme mohli dostať 
výpoveď. Právnik mal pripomienku aj k uzneseniu, v ktorom bola suma 17,- Eur, ale nebolo 
uvedené, či na rok, alebo mesiac. Ak by sa odkúpila zostatková hodnota majetku po vypovedaní 
nájomnej zmluvy, tak to je iné. Chceli by sme mať aspoň polovicu doby odpisovania majetku, ktorá 
je 40 rokov, istotu, že nedostaneme výpoveď. 

Ing. Eštvaník – upozorňujem majiteľku, že rokovania dosť dobre pokračujú, takže v dohľadnej 
dobe môžeme dostať rozhodnutie. Ak bude kladné, bude tam už len kontrola verejného 
obstarávania a to je také 2-3 mesiace. Akonáhle bude dodávateľ, budete musieť opustiť priestory. 
Je treba aj v tomto konať.  

PhDr. Karabinoš – zmeny doplníte do návrhu zmluvy  + kvalifikovaný odhad výšky investície 
a doručíte nám to na mestský úrad 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Velebír DIS.art a poslanec Ferko.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie 
finančnej k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov v OBZS  pre spol.  MEDICORP s.r.o., 
Floriánova 2, Prešov, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA 

- aby vyzval žiadateľa spol. MEDICORP s. r. o doložiť do 14. 6. 2019: 
- písomné stanovisko s dôvodmi, ktoré viedli k odmietnutiu podpisu zmluvy o nájme 

nebytových priestorov na základe uznesenia č.35/2019 s ktorým pôvodne žiadateľ 
súhlasil a bol osobne prítomný na MsZ, ktoré uznesenia prijalo 

- dodanie vlastného návrhu zmluvy 
- kvalifikovaný odhad výšky investície  

Hlasovanie poslancov 8/8 za.  
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k bodu 5/ Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - prenájom priestorov v suteréne ObZS  

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Oboznámil prítomných so žiadosťou p. Zaťkovcov, ktorá bola 
prerokovaná na MsZ dňa  25. 2. 2019. Zaťkovci majú záujem o nájom priestorov v druhej časti 
suterénu ObZs, ktorý nie je využívaný. Majú záujem o  plochu 150m2. My sme pripravili 
podmienky verejnej obchodnej súťaže, ktoré taktiež prerokovala finančná komisia.  

p. poslanec Ing. Babica – komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MsZ schváliť 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

  

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - podmienky verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v suteréne zdravotného strediska, BERIE NA 
VEDOMIE - stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a pre podnikateľskú činnosť,  
SCHVAĽUJE vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v tomto znení:  
Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou, IČO: 332399 v súlade 
s § 9a ods. 1 písm. a) ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov týmto  vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž, ktorej kritérium pre víťaznú ponuku bude 
ponúknutá výška nájmu. 
Predmet prenájmu: 
Nebytové priestory  v suteréne budovy Obvodného zdravotného strediska, ktoré sa nachádza       
na adrese: Budovateľská 429, 094 31 Hanušovce nad Topľou. 
Predmet činnosti: oblasť telesnej kultúry a zdravia. 
ŽIADA PRIMÁTORA MESTA 
- do 17. 5. 2019 zabezpečiť špecifikáciu priestorov, ktoré budú predmetom VOS 
- do 31. 5. 2019 zverejniť VOS v regionálnej tlači a na webovej stránke mesta  
Hlasovanie poslancov 8/8 za.  
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k bodu 6/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov 

 

     Primátor mesta PhDr. Štefan Straka informoval prítomných o stave projektov.  

Projekty, ktoré sú v realizácii:  

 čistenie korýt potokov – tohto roku prebieha prvá etapa, na budúci rok by mal byť 
vyčistený aj Medziansky potok - venuje sa tomu zástupca primátora mesta Varga Jozef 

 rekonštrukcia ZUŠ – nadstavba – zámerom je tanečný odbor otvoriť v novej sále už 01. 
09. 2019  

- ak bude úspešná žiadosť na Enviromentálnom fonde, tak by sme chceli získať aj 
financie na zabezpečenie energetickej náročnosti budovy (zateplenie,  vzduchotechnika, 
kotol) 

 zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – časť fasády je už 
dokončená + strecha, teraz sa bude pracovať na prednej strane kultúrneho domu  

- Ing. Eštvaník – je dokončená vzduchotechnika, montujú sa svetlá, strecha je  
dokončená, v polovici mája by sa mala robiť predná presklená stena s oknami 

             - primátor – pracujeme na tom, aby sa obnovil aj interiér domu kultúry, konkrétne  

            Varga Jozef komunikuje s ministerkou kultúry p. Laššákovou 

 predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov – tento projekt je už ukončený, 
pre domácnosti sa ešte dodajú kompostéry 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácií:  

 zasadnutie vlády v Hanušovciach nad Topľou – mali by sme dostať cca 100.000,- Eur, 
z toho 72.000,- Dom nádeje a 28.000,- rekonštrukcia mosta na ulicu SNP 

 rekonštrukcia telocvične ZŠ – hodnota projektu 94.000,- Eur v rámci projektu Akčný 
plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou – má sa vymeniť podlaha, dorobí sa 
vzduchotenika  a nové obloženie stien 

 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – štádium riešenia 

 zberný dvor – projekt podaný, čaká sa na výsledok, prebieha odborné hodnotenie  

 modernizácia kamerového systému  

 zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta  

 kancelária prvého kontaktu 

 obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ – žiadali sme 20.000,- Eur 

 detské ihrisko pri MŠ – hodnota projektu 10.125,- Eur, čaká sa na výsledok posúdenia 

 cyklotrasa Hanušovce nad Topľou – ak získame peniaze a zabezpečíme aj dostatočné 
spolufinancovanie, mala by sa týkať výstavby cesty na ulici Počekanec s tým, že po 
okraji cesty by mali byť cyklopruhy – to je prvá etapa projektu 

 parkovisko pri ObZS – táto žiadosť nebola schválená  

 zvýšenie kapacity MŠ  

 zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ – už rok prebieha kontrola, tento týždeň má 
prísť stanovisko 

 dokončenie cesty Pod Šibenou  
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primátor – od decembra až doteraz sme podali 12 projektových žiadostí,  

- snažíme sa, pracujeme, aby to bolo pre úžitok občanov nášho mesta  

Investičné zámery k príprave:  

 výstavba kanalizácie na ulici Jarmočná – v priebehu uplynulých dvoch mesiacov sa 
diagnostikoval celý stav. Pán projektant, s geodetmi aj s p. Eštvaníkom urobili dôkladné 
posudzovania. Problém na tejto ulici je v období prívalových dažďov je spôsobený 
dvomi faktormi: 

- naše hlavné kanalizačné potrubie, ktoré vedie smerom do Bystrého je prasknuté pod 
hlavnou cestou I/18. To znamená, že akonáhle začne obdobie prívalových dažďov 
a potrubie sa začne napĺňať, neodteká z Hanušoviec nad Topľou dažďová ani splašková 
voda. Ten problém je v časti, kde je plynová čerpacia stanica.  

            - v sútoku potrubí časti Bukovské a zhora z Hanušoviec nad Topľou sú odtokové rúry   

              s priemerom 400 mm a 300 mm a obsah týchto dvoch rúr vteká do rúry s priemerom  

              400 mm, tak to samozrejme potrubie nestíha 

            - VVS nám prisľúbila, že ak Mesto Hanušovce nad Topľou schváli peniaze na  

              vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečí všetky potrebné povolenia,  

              vrátane vodoprávneho, tak oni sú ochotní  z vlastných zdrojov investovať v hodnote 

              108.000,- Eur do výstavby nového potrubia pod hlavnou cestou, aj v  tom 

              problémovom sútoku. Takže my sa pokúsime, aby mala spoločnosť VVS všetky  

              potrebné podklady v októbri 2019 na stole a mohli zaradiť túto ulicu do investičných  

              akcií roku 2020 

 mobilná ľadová plocha – projekt v hodnote 150.000,- Eur 

 protipovodňová ochrana na vodných tokoch Hanušovský a Medzianky potok 

 vybavenie interiéru ObZS 

 obnova Grófskeho parku – v priebehu mesiaca máj bude výzva  v rámci  Nórskeho 
finančného mechanizmu. Tento projekt by mal v budúcnosti generovať príjmy. Preto je 
tam plánovaný aj amfiteáter, letné kino... Prvá etapa obnovy Grófskeho parku by sa 
mala týkať okolia obnovy Veľkého kaštieľa a domu kultúry. Je možné cez Nórske fondy 
získať na prvú etapu cca 550.000,- Eur.  

 rekonštrukcia kostolov  

p. poslanec Tkáč – kostoly si nebudú riešiť cirkvi sami? 

primátor – cirkvi nemajú administratívne kapacity, takže my tu potrebujeme na meste vyčleniť 
nejakého pracovníka, ktorý zabezpečí všetku dokumentáciu tak, aby cirkev mohla ten projekt 
podať. Ide o to, či vytvoríme takéto partnerstvo medzi mestom a  cirkvami a budeme sa na 
týchto projektoch spolupodieľať. Nebudeme sa podieľať finančne, len administratívne.  

 

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.  
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k bodu 7/ Plnenie rozpočtu mesta za obdobie január 2019 – marec 2019 

 
 

Primátor udelil slovo Mgr. Hrivniakovej, vedúcej finančného oddelenia. Ta uviedla, že materiály 
podala písomne a skôr sa zamerá na otázky z pléna.  
p. poslanec Ing. Babica – vo výdavkovej časti upozorňujeme na tie položky, u ktorých je nárast 

oproti minulému roku 

- prispôsobiť rozpočtové opatrenie, ktoré by malo byť pred čerpaním rozpočtu 
- upozorňujeme na výdavky na verejné osvetlenie – mierny nárast – financované z projektu ŠR/EÚ 
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou,  PREROKOVALO - výsledky hospodárenia - 
plnenie rozpočtu mesta za obdobie január – marec 2019, BERIE NA VEDOMIE - stanovisko Komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a pre podnikateľskú činnosť, BERIE NA VEDOMIE - výsledky 
hospodárenia - plnenie rozpočtu mesta za obdobie január – marec 2019 s tým, že v odd. verejné 
osvetlenie je potrebné ošetriť, aby sa neprekročili výdavky oddielu v položke spotreba energie, 
nakoľko verejné osvetlenie bolo financované z projektu ŠR/EÚ.  
Hlasovanie poslancov 8/8 za.  

 

k bodu 8/   Štvrťročné hodnotenie: 
2 % - tná viazanosť rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov 
dodržanie 10 % - tného navýšenia funkčného platu zamestnancov 

 
 

Referoval PhDr. Karabinoš, prednosta MsÚ. Ten uviedol, že v zmysle uznesenia č. 14/2018  MsZ  
schválilo predkladať štvrťročne viazanosť rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov na 
vytvorenie rozpočtovej rezervy. V materiáloch, ktoré ste dostali máte prehľad, čo tie 2% urobili ako 
úspora a tiež je tam prehľad nepredvídaných  výdavkov za 1. Q. 2019, s ktorými rozpočet nerátal, 
ako napr. rekreačné poukazy, oprava auta Passat. 

 
p. poslanec Ing. Babica – zámerom týchto 2% bolo prehodnotiť rozpočet, nakoľko sme nechceli ísť 
v novom roku do rozpočtového provizória 
- keďže sa menili tarifné platy, chceme od riadiacich pracovníkov, aby zvážili premietnutie týchto 
zvýšených výdavkov v rozpočte mesta tak, aby sa dodržala štandarda navýšenia 10 % tam, kde je 
to zo zákona možné. Ak zákon hovorí aj o navýšení platovej  triedy, nie sme proti tomu, ale treba 
prehodnotiť osobné príplatky, nakoľko ak ide zamestnanec do novej tarify, musí sa mu 
prehodnotiť jeho pracovná výkonnosť a musí dostať nový popis činnosti. To znamená, že sme 
chceli, aby ste prehodnotili osobné príplatky.  
PhDr. Karabinoš – projektom, ktoré tu boli predstavené venujeme maximálnu pozornosť 
získavaniu externých zdrojov, či už je to čistenie potokov, ktoré nás nestálo ani cent, alebo iné 
podané žiadosti  
- pripravíme rozpočtové opatrenie, ako budú 2 % použité 
- 10 % navýšenie nebolo u každého, menej platené pozície mali zase viac ako 10 % navýšenie platu 
- čo sa týka osobných príplatkov, ak chceme, aby tu pracovali kvalifikovaný pracovníci, tak ich 
musíme aj zaplatiť. Ja mám kritický názor na niektorých zamestnancov, mnoho krát vedieme 
s primátorom o tom polemiky, ale v konečnom dôsledku by zamestnanec nemal byť žobrák. Niekto 
pracuje k väčšej spokojnosti, iný k menšej. Snažili sme sa dodržať navýšenie 10 %, dokonca máme 
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vedúceho pracovníka, ktorému bola mzda ponížená. V tejto oblasti nie je určite žiadne míňanie, či 
šafárenie.  
primátor -  ak si chceme šikovných ľudí na mestskom úrade udržať, musíme ich aj dobre zaplatiť, 
lebo nám odídu preč. Čo sa týka stravných lístkov počas dovoleniek, je to taký malý benefit pre 
našich zamestnancov. Je to 60 Eur/ročne/na zamestnanca – 3.000,- - 4.000,- Eur/ročne/pre 
všetkých zamestnancov. Veď napr. už teraz pri dome smútku sme ušetrili 72.000,- Eur. 
p. poslanec Velebír DIS.art – v ZUŠ vychádzajú 2 % 6.878,- Eur, na bežný chod je to dosť náročné 
a ešte v takom havarijnom stave ako je teraz (prasknuté vodné potrubie). Myslím si, že tie 2 % jej 
ublížia. 
Mgr. Hrivniaková – organizácie si myslia, že sa im peniaze zobrali. Nič sa nikomu nezobralo, 
financie  sa im pošlú po uvoľnení viazanosti. Možno len sa organizácia zaviaže, že peniaze 
nepoužije napr. na kancelárske potreby, ale ich použije na havarijný stav.  
p. poslanec Ing. Babica – ak hovoríte, že máte slabých pracovníkov, tak im stiahnite na osobnom 
a nie hovoríte je slabý, nemá výkon a tri roky tu nerobí alebo vegetí. Musíte na to ísť razantne. 
Prečo by mesto malo byť výnimkou a malo mať nadštandardy? Prečo financie za stravné za 
dovolenku nedáte sociálnym prípadom dôchodcom?  
primátor – dlhodobo vždy najúspešnejšie sú organizácie, kde je spokojný zamestnanec. Lebo ak je 
zamestnanec spokojný, podáva dobrý výkon. Chceme len motivovaný a spokojný personál na 
mestskom úrade.  
p. poslanec Ing. Babica – ale musia byť určité mantinely 
p. poslanec Tkáč – nemôžte pozerať na to, že ak je tu zamestnanec rok, alebo dva, tak si nezaslúži 
osobné ohodnotenie, aj keď podáva výkon. Stále hovoríme len o tých dobrých zamestnancoch, ale 
sú tu aj slabí zamestnanci a ja verím, že pán prednosta vie, ktorí sú to.  
PhDr. Karabinoš – 1. Q ukázal, že sa tu robí, tie 2 % sú neštandardný postup, ale pri ich 
rozhodovaní budete mať aj tak posledné slovo 
- čo sa osobného ohodnotenia týka, nie siahnuť na osobné, ja si myslím, že niektorí ľudia by mali 
odísť. Ale nie je jednoduché nájsť kvalifikovaného pracovníka. Presne viem, koho by tu trebalo 
nahradiť. Niektorí tu majú prílišnú voľnosť. Ale nezáviďme si 25 stravných lístkov, ktoré ako jediný 
benefit môžeme zamestnancom dať. Ja radšej budem venovať svoj čas a energiu na to, aby 
zamestnanec chodil načas do roboty, lebo poniektorí ani toto nedokážu,  aby tu dačo odrobil, aby 
sa správal slušne, aby vedel, že na jeho výplatu sa skladá občan (lebo najviac sťažností je na 
komunikáciu), než to, že mu zoberiem 25 stravných lístkov za dovolenku.  
p. poslanec Tkáč – ja by som radšej tých 3.000,- Eur zobral a rozdelil ich tým zamestnancom, 
s ktorými spokojný som. My zas iba oceníme všetkých rovnako, či robí, či nerobí, či sa zašíva, či 
sedí po nociach za počítačom. Ináč by som to delil.  
PhDr. Karabinoš – motiváciu máme rovnakú, odmeniť tých, čo pracujú dobre, alebo nadpriemerne 
a trestať tých, čo nepracujú dobre, pracujú podpriemerne 
Kreheľová DIS.art, riaditeľka ZUŠ – 2% viazanosť sme pochopili, zo začiatku sa mi to nezdalo ako 
nejaký problém, ale keď sme začali vyčísľovať, tak to až také jednoduché nebolo, nakoľko 
hospodárime už aj tak s veľmi úzkym rozpočtom.  
V spojitosti s rekonštrukciou ZUŠ nám vznikli na poschodí budovy plesne, olupuje sa nám omietka. 
My sme rátali v rozpočte len s omaľovaním, ale teraz to bude stáť oveľa viac peňazí, ako len 
hygienická maľba.  
V dôsledku rekonštrukcie došlo aj k havarijnému stavu, prasklo nám vodovodné potrubie pod 
budovou. Je to neočakávané, neplánované. Musí sa to promptne urobiť, takže to sú zase financie 
naviac.  
Taktiež ladenie nástrojov, pri rekonštrukcii budovy, kde vzniklo vlhko a zima sa nám všetky 
nástroje rozladili, čo si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky.  
Neviem, či je to v poriadku, ak sa siaha aj na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, sú 
to príspevky rodičov.  
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Prosím o náhradné priestory, nakoľko ZŠ nám vypovedala triedu, kde sme mali výtvarný odbor, 
mal by to by priestor pre 70 žiakov.  
 
Hláčová, vedúca ŠJ pri ZŠ – keby sme nedali s p. riaditeľom osobné príplatky ženám, ktoré pracujú 
v kuchyni, oni by nemali ani minimálnu mzdu. My sme to vyriešili takto, že ženy dostali aspoň 
minimálne mzdy. Teraz išli tarify hore, ale osobné príplatky sa stiahli. Kuchárky sú teraz na tom 
istom ako boli. Prečo by sme ich nemohli zaplatiť viac, keď na to škola má financie?  
Benčová, personálne oddelenie – najviac 10 % nárast mali prekročený kuchárky v škôlke 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - štvrťročné hodnotenie,  
BERIE NA VEDOMIE - stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a pre podnikateľskú 
činnosť, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA - pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ rozpočtové opatrenie č. 
1 – úpravu rozpočtu mesta na rok 2019, v ktorom bude zahrnutá  predložená potreba použitia 
viazaných finančných prostriedkov v celkovej čiastke 73.669,04 €. 
Hlasovanie poslancov 8/8 za.  

 
 

k bodu 9/   Schválenie plánu práce komisií pri mestskom zastupiteľstve 
 

     Referoval PhDr. Karabinoš, ktorý uviedol, že na poslednom MsZ sa schvaľovali plány práce  

komisií, ale neboli schválené všetky plány. Na dnešnom MsZ by sme mali schváliť plán práce pre kultúrnu 
komisiu.  

p. poslanec Ing. Babica – na stránke MsKS nie sú zverejnené podujatia, ktoré sa uskutočnia 
v najbližších mesiacoch 

- o vitrínu v meste by si malo starať MsKS, sú tam neaktuálne veci (vitrína pred VÚB bankou ) 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREJEDNALO - plán práce komisie pre 
kultúru, SCHVAĽUJE - plán práce komisie pre kultúru  
Hlasovanie poslancov 8/8 za.  

  
Zo zasadnutia MsZ odišla RNDr. Hedviga Rusinková. 

 

 
k bodu 10/   Informácia o novej organizačnej štruktúre MsÚ 

 

     Primátor mesta udelil slovo prednostovi MsÚ, ktorý prítomných oboznámil s novou 
organizačnou štruktúrou, ktorá platí od 01. 04. 2019. Oddelenie, ktoré niekedy viedol Ing. Eštvaník 
a mal na starosti majetok mesta aj eurofondy sme rozdelili na dve samostatné oddelenia a to 
oddelenie údržby a správy majetku mesta, kde je vedúci Čurlik Andrej a investičné oddelenie, kde 
je vedúci Ing. Eštvaník. Obidve agendy sú dosť rozsiahle, preto sme ich rozdelili na dva samostatné 
celky.  

Nechal som urobiť prehľad všetkých našich parciel, lavičiek aj smetných košov, aby sme mali 
prehľad o našom majetku. A taktiež oddelenie bude mať za úlohu pravidelnejšie kontrolovať stav 
košov, lebo mnohokrát interpelácie smerujú týmto smerom.  
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Spod finančného oddelenia sme vyňali personálne oddelenie a zrušili sme oddelenie prenesených 
úloh štátnej správy, nakoľko sa nenašla obsahová zhoda medzi stavebným úradom, školským 
úradom a matrikou. Cieľom zmeny organizačnej štruktúry bolo, aby zamestnanec patril pod jedno 
oddelenie, mal jedného vedúceho a vedel, za čo zodpovedá. Boli tu nejaké kumulované úväzky, 
70% robil pracovník to, 30% niečo iné. V praxi to nezodpovedalo tomu, čo bolo na papieri. Ráno 
mal toho vedúceho, poobede už patril inému vedúcemu, toto sme sa snažili odbúrať.  

Iste ste si všimli, že na mestskom úrade bola zmenená pracovná doba. Dlhý deň je už v stredu, nie 
v pondelok. Chceli sme tu zaviesť nejaký celoslovenský štandard, aby sa Mestský úrad Hanušovce 
nad Topľou nevynímal.  

Najbližšia zmena, ktorá nastane je tá, že prechádzame na gastrokarty.  

Od leta by sme chceli zaviesť elektronickú dochádzku, lebo 5 dochádzkových kníh na taký malý 
úrad je dosť. Bude tu jeden snímač pri vstupe do budovy  a každý kto príde do práce sa prihlási 
elektronicky. Personalisti si už len vytlačia výstup. 

Rozlúčime sa aj s programom IFO SOFT. Firma sa už skôr špecifikuje na ekonomické softvéry. 
Navyše pri prechode z IFO SOFTU do Dcom vznikli problémy s prenosom pohľadávok. Sú dnes 
oveľa modernejšie programy, ktoré nám ušetria kopu času. Nový program by sme chceli zaviesť od 
januára budúceho roku.  

Obedňajšia prestávka bola niekedy od 12:00 hod. – 12:30 hod. Teraz je obed medzi  11:00 hod – 
13:00 hod. P. Kočišová s p. Koščovou sa dohodnú, stále tam niekto cez obed bude. Ostatní 
pracovníci sa môžu ísť najesť v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod., ale obedňajšia prestávka je len 
30 minút.  Aj preto chceme zriadiť kanceláriu prvého kontaktu, aby občan veľkú časť agendy 
vybavil na jednom mieste a nechodil od dverám ku dverám. Veľký problémom na tomto úrade je 
nezastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov, napr. matrika, sekretariát.  

Vo štvrtok je na mestskom úrade nestránkový deň a voľná pracovná doba, ale časový fond si musia 
zamestnanci odrobiť.  

Zrušil som hodinovú dovolenku, pracovník si môže zobrať najmenej pol dňa dovolenky.  

Máme o jedného vedúceho viacej a tým je Andrej Čurlik.  

p. poslanec Tkáč – oceňujem, že sa menila organizačná štruktúra, ale mal by byť zmenený aj 
organizačný poriadok, ktorého súčasťou by mala by organizačná štruktúra  

PhDr. Karabinoš – áno teraz bude k tomu školenie, bude sa meniť aj organizačný poriadok 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE 
 informáciu o novej organizačnej štruktúre mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 
 

k bodu 11/   Ročný plán Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 na úseku civilnej ochrany, 
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania 

 
 

PhDr. Karabinoš, predložil na schválenie „Plán hlavných úloh Mesta Hanušovce nad Topľou  
na rok 2019 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu 
a civilného núdzového plánovania, kde sú rozpracované hlavné ciele a úlohy v oblasti CO na rok 
2019, ktoré sa týkajú Mesta Hanušovce nad Topľou. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO, plán hlavných úloh Mesta 
Hanušovce nad Topľou na rok 2019 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej 
mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania, SCHVAĽUJE, plán hlavných úloh 
Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, 
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 
 

        k bodu 12/  Schválenie programového vyhlásenia primátora mesta Hanušovce nad Topľou                    
a poslancov MsZ na roky 2019-2022 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš, ktorý uviedol, že na poslednom MsZ uznesením 37/2019 bol  
schválený zámer vytvorenia spoločného programového vyhlásenia primátora Mesta Hanušovce 
nad Topľou poslancov MsZ na roky 2019-2022. Návrhy ste mi poslali mailom, dvaja poslanci 
nereagovali. V návrhoch ktoré ste poslali bola v 99 % zhoda, napr. ObZS, komunikácie, dom 
kultúry, atď. Všetko som spísal do jedného dokumentu, dopísal som tam predpokladaný dátum 
realizácie. Cieľom spoločného programového vyhlásenia je systematická a koncepčná práca 
vedenia mesta a poslancov MsZ tak, aby boli na konci volebného obdobia merateľné výstupy 
a odpočet spoločnej práce.  
p. poslanec Tkáč – nestotožňujem sa s mestským sociálnym podnikom, mali sme tu Mestský 
podnik služieb a nedopadol veľmi dobre 
- ak bude neúspešný projekt CIZS, pokračoval by som v rekonštrukcii ObZS ďalšími dvoma 
ambulanciami 
p. poslanec Ing. Babica - k hlavným témam by som ešte vytvoril samostatné koncepcie, napr. 
koncepcia rozvoja bývania – aké byty, pre koľko ľudí - podrobnejšie špecifikovať 

 koncepcia mestskej dopravnej infraštruktúry – značky, pasporty, prechody ... 
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - návrh spoločného 
programového vyhlásenia primátora Mesta Hanušovce nad Topľou a poslancov MsZ na roky 2019-
2022, SCHVAĽUJE - návrh spoločného programového vyhlásenia primátora Mesta Hanušovce nad Topľou 
a poslancov MsZ na roky 2019-2022. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.   

 

k bodu 13 /  Doručené žiadosti občanov – žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie 

závesného optického kábla na stĺpy obecného rozhlasu a verejného osvetlenia 

 

     Primátor mesta udelil slovo prednostovi MsÚ, ktorý prítomným predstavil žiadosti, ktoré boli 

doručené na MsÚ ohľadom vybudovania optickej siete. Prvá žiadosť bola od spoločnosti MCOM – 

NET s. r. o., Raslavice, ktorá odkúpila aj miestne Tornadonet. Druhá žiadosť bola od spoločnosti 

HEXEMPO s. r. o., Vranov nad Topľou. Obidve žiadosti boli predmetom rokovania v stavebnej 

komisii.  

p. poslanec Ferko – komisia odporúča združiť finančné prostriedky s ostatnými poskytovateľmi 

telekomunikačných služieb v meste a viesť optické telekomunikačné siete v zemi a súčasne 

odporúča mestu rozhlasové vedenie zrealizovať v zemi. Chceme, aby tu bolo čo najviac 

poskytovateľov telekomunikačných sietí z dôvodu väčšej konkurencie. 
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- nesúhlasíme s vedením vzdušného vedenia, nakoľko žijeme v modernej dobe  

MCOM – NET s. r. o. – je super dávať optiku do zeme, ale v niektorých prípadoch, kde je málo 

domov sa to nikomu neoplatí, nakoľko je tu nereálna návratnosť finančných prostriedkov.  

- my nehľadáme nových zákazníkov, my ich tu máme, my chceme len skvalitniť naše služby 

p. poslanec Tkáč – ja si nemyslím, že my môžeme schváliť, aby oni združili svoje finančné 

prostriedky  

Stiahnuté z rokovania!!! 

 

k bodu 13a /  Doručené žiadosti občanov – Bírová Dagmar, Počekanec ½ - odkúpenie verejného 
priestranstva 

 
Referoval PhDr. Karabinoš, ktorý informoval prítomných o žiadosti p. Bírovej, ktorá chce odkúpiť časť  

pozemku vo výmere 10 m x 15 m, ktorú menovaná udržiava a chcela by  na nej parkovať. Žiadosť bola 
prerokovaná v stavebnej komisii.  
p. poslanec Ferko – komisia odporúča neodpredať časť predmetného pozemku, aby nedochádzalo ku 
kúskovaniu mestských pozemkov, odporúča menovanej umožniť bezplatné parkovanie na pozemku 
z dôvodu udržiavania mestského pozemku žiadateľkou 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o odkúpenie časti 
pozemku vo výmere 10m x 15m, ktorú menovaná udržiava a chcela by na nej parkovať, BERIE NA 
VEDOMIE -  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, NESCHVAĽUJE  
-  odpredať časť predmetného pozemku (aby nedochádzalo ku kúskovaniu mestských pozemkov, 
odporúča menovanej umožniť bezplatné parkovanie na pozemku z dôvodu udržiavania mestského 
pozemku žiadateľkou). 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.   

 

 
k bodu 13b / Doručené žiadosti občanov – Bírová Dagmar, Počekanec ½ - vybudovanie verejnej 

kanalizácie 
 

 

Referoval PhDr. Karabinoš, prednosta MsÚ. Predstavil druhú žiadosť p. Bírovej na vybudovanie 
verejnej kanalizácie na ulici Počekanec. Menovaná má záujem pripojiť sa do verejnej kanalizácie, 
ale táto končí cca 50 m od jej domu. Žiadosť bola prerokovaná v stavebnej komisii.  
p. poslanec Ferko – komisia odporúča zrealizovať kanalizáciu na ulici Počekanec 
- vstúpiť do rokovania so spoločnosťou VVS, zlúčiť to spolu s ulicou Jarmočná 
Ing. Eštvaník – treba vypracovať projektovú dokumentáciu  
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o vybudovanie 
verejnej kanalizácie na ul. Počekanec k súp. č. 1/2, ktorá končí cca 50 m od domu žiadateľky, BERIE 
NA VEDOMIE -  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, 
SCHVAĽUJE -  zámer na realizáciu kanalizácie na ul. Počekanec, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA - 
o spracovanie projektovej dokumentácie do 30. 9. 2019. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.   
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k bodu 13 / Doručené žiadosti občanov – Lansky s. r. o., Bc. Voľanská Lenka 

– nájom nebytových priestorov 

 

     Žiadosť predniesol PhDr. Karabinoš. Uviedol, že p. Voľanská žiada o prenájom nebytových 
priestorov o výmere 100 m2 na autobusovej stanici a navrhuje cenu 2,50 Eur za m2. 

Bc. Voľanská – mám záujem o uvedené priestory od 01. 09. 2019, ak by to bolo možné 

Ing. Eštvaník – stavba je stavaná bez vykurovania a bola by tam nutná rekonštrukcia priestorov 

Primátor – o uvedené priestory majú záujem aj iné inštitúcie, potrebujeme vypočuť všetky strany 

Bc. Voľanská – záujem o priestory mám, neočakávala som oficiálne stanovisko, chcela som len 
vedieť ďalšie podmienky a možno dohodnúť obhliadku priestorov 

Stiahnuté z rokovania!!! 

 

 

k bodu 13c / Doručené žiadosti občanov – občania ulice Sadovej – doriešenie správnosti hraníc 
pozemkov na ul. Sadová 

 
 

Referoval PhDr. Karabinoš, ktorý informoval prítomných o žiadosti občanov na ulici Sadovej.  
Občania tejto ulice žiadajú riešiť situáciu s katastrom Vranov nad Topľou. Po realizácii a digitalizácii 
vznikli rozdiely v hraniciach pozemkov medzi pôvodnými geometrickými plánmi  a súčasnými 
digitalizovanými, kde je niekde rozdiel až 1 meter a novo určená hranica pozemku zasahuje aj do 
už umiestnenej, riadne povolenej a skolaudovanej stavby. O pôvodných hraniciach svedčia na 
mnohých miestach aj pôvodné oplotenia, či zbytky, medze. Uvedená žiadosť bola prerokovaná na 
stavebnej komisii.  
p. poslanec Ferko – komisia odporúča vstúpiť do jednania s katastrom Vranov nad Topľou, aby 
kataster zrealizoval opravu na ulici Sadovej – správnosť hraníc na tejto ulici medzi jednotlivými 
vlastníkmi.  

 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť občanov Mesta 
Hanušovce nad Topľou, ktorí majú RD na ul. Sadová a žiadajú Mesto Hanušovce nad Topľou riešiť 
situáciu na ul. Sadová, kde požadujú riešiť s katastrom Vranov nad Topľou správnosť hraníc na tejto 
ulici, BERIE NA VEDOMIE -  stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, 
SCHVAĽUJE  -  vstúpiť do jednania s  Katastrálnym úradom Vranov nad Topľou, aby zrealizoval 
opravu  na ul. Sadovej – správnosť hraníc na tejto ulici medzi jednotlivými vlastníkmi.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za.   

 

 
k bodu 13d / Doručené žiadosti občanov – Romanová Anna, Budovateľská 431/10 – parkovné miesto 

s postavením garáže 
 

Referoval PhDr. Karabinoš. Dňa 03. 04. 2019 bola mestu doručená žiadosť o pridelenie  
parkovného miesta s postavením garáže. Žiadateľka je držiteľkou preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Uvedená žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii.  
p. poslanec Ferko – komisia odporúča vyhradiť parkovacie miesto pre ZŤP (zvislé a vodorovné 
značenie), ale nie s realizáciou – výstavbou garáže 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o pridelenie 
parkovného miesta s postavením garáže. Žiadateľka je držiteľkou preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, BERIE NA VEDOMIE -  stanovisko komisie pre výstavbu, životné 
prostredie a verejný poriadok, SCHVAĽUJE -  vyhradiť parkovacie miesto pre ZŤP (zvislé  vodorovné 
značenie), NESCHVAĽUJE - výstavbu garáže. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.                                                                                                                

 

k bodu 13e / Doručené žiadosti občanov – Horvát Peter, Pod Šibenou 557 – odkúpenie bytu 
 
 

Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval o žiadosti Petra Horváta o odkúpenie jednoizbového  
bytu, kde aktuálne býva.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o odkúpenie 
jednoizbového bytu, NESCHVAĽUJE - žiadosť o odkúpenie jednoizbového bytu.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za.                                                                                                              

 
                                                                                         

 

k bodu 14 / Schválenie žiadosti o dotáciu – PZ Lipiny 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Predstavil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre 
Poľovnícke združenie LIPINY Hanušovce nad Topľou  500,- Eur. Účelom žiadosti je poskytnutie 
finančného príspevku na výdavky spojené s kultúrnym podujatím pre deti pod názvom „Poľovnícky 
deň detí“, ktoré sa bude konať dňa 01. 06. 2019 pri Dežofiovskom kaštieli v Hanušovciach nad 
Topľou. Žiadosť bola prerokovaná vo finančnej komisii. 
p. poslanec Ing. Babica – komisia odporúča MsZ schváliť žiadosť PZ Lipiny, ale podmieniť akciu, 
aby mesto bolo ako partner, spoluorganizátor 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o finančný 
príspevok pre Poľovnícke združenie LIPINY Hanušovce nad Topľou  zo dňa 28. 03. 2019 vo výške 
500,- Eur, BERIE NA VEDOMIE - stanovisko finančnej komisie k predloženým žiadostiam, 
SCHVAĽUJE - finančný príspevok pre Poľovnícke združenie LIPINY Hanušovce nad Topľou vo výške 
500,- Eur s podmienkou podpory podujatia „V obci a v meste, rodina na prvom mieste.“  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
                                                                  

k bodu 14/  Schválenie žiadosti o dotáciu – Miniregión 21 
 
 

Referoval PhDr. Karabinoš. Predstavil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku   
pre Občianske združenie Miniregión 21 vo výške 1.785,- Eur. Účelom žiadosti je poskytnutie 
finančného príspevku na výdavky spojené s financovaním osobných nákladov tútorov a mentorov 
žiakov ZŠ z MRK v rámci projektu. Požadovaný príspevok by činil 2,5 % z celkového počtu projektu 
na rok 2019, ktorý predstavuje podľa žiadosti celkový objem 71.337,84 Eur. Žiadosť bola 
prerokovaná vo finančnej komisii. 
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p. poslanec Ing. Babica – komisia neodporúča MsZ schváliť finančný príspevok 
 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o 
finančný príspevok pre Občianske združenie Miniregión 21 zo dňa 22. 04. 2019  vo výške 1.785,- 
Eur, BERIE NA VEDOMIE - stanovisko finančnej komisie k predloženým žiadostiam, NESCHVAĽUJE - 
finančný príspevok pre Občianske združenie Miniregión 21 vo výške 1.785,- Eur. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa.  

 

k bodu 14/  Schválenie žiadosti o dotáciu – Krajské múzeum v Prešove 

 

     Primátor mesta PhDr. Štefan Straka informoval prítomných o žiadosti Krajského múzea 
v Prešove. Žiadosť súvisí s výjazdovým rokovaním vlády SR, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2019 
v Dežofiovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Krajské múzeum požaduje finančný príspevok 
vo výške 3.000,- Eur. Financie poslúžia na zveľadenie priestorov kaštieľa, predovšetkým na nákup 
kobercov, čistenie lustrov a iné.  Ich cieľom je pripraviť kaštieľ tak, aby vhodne reprezentovali 
nielen inštitúciu kaštieľa, ale aj Mesto Hanušovce nad Topľou.  Krajské múzeum v Prešove 
poskytne priestory Dežofiovského kaštieľa na túto akciu za symbolické nájomné.  
P. poslanec Ing. Babica navrhol, aby sa suma príspevku znížila na 1.500,- Eur. 
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - žiadosť o finančný 
príspevok pre Krajské múzeum v Prešove, SCHVAĽUJE - finančný príspevok pre Krajské múzeum      
v Prešove vo výške 1.500,- Eur. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa. 

 

                                          

k bodu 15/  Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže - predaj akcií spoločnosti Prima banka 
Slovensko, a. s 

 

Predniesla Mgr. Hrivniaková. Uviedla, že mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní         
dňa 25. 02. 2019  schválilo uznesenie č. 33/2019 so zámerom odpredaja akcií spoločnosti Prima 
banka Slovensko a. s. formou verejnej obchodnej súťaže. Uvedená žiadosť bola aj na rokovaní 
finančnej komisie. Komisia odporúča MsZ schváliť predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko 
a. s. formou verejnej obchodnej súťaže podľa súťažných podmienok vo výške min. 700,- Eur/1 
akcia.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO - podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na predaj akcií spoločnosti  Prima banka   Slovensko,  a. s., SCHVAĽUJE - predaj 
akcií spoločnosti Prima banka Slovensko,  a. s., formou obchodnej verejnej súťaže podľa súťažných 
podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto návrhu na uznesenie s minimálnou sumou 700 
eur/akcia, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA - do 15 .5. 2019 zverejniť podmienky verejnej obchodnej súťaže na 
predaj akcií spoločností Prima banka Slovensko a. s. vo vestníku a celoslovenskom denníku.  

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
 
 



 

 

16 

k bodu 16/  Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu : kanalizácia – ulice 
Jarmočná/Slovenská 

 

     Referoval Ing. Eštvaník, ktorý informoval o kanalizácii ulíc Jarmočná a Slovenská. Uviedol, že 
potrebujeme odstrániť prvú poruchu a taktiež aj druhú, ktoré už boli na začiatku MsZ 
komentované. Na rokovaní primátora mesta s námestníkom VVS Košice bolo dohodnuté, že ak 
Mesto Hanušovce nad Topľou vypracuje projektovú dokumentáciu a vybaví vodoprávne povolenie, 
následne VVS preberie investíciu na realizáciu. Dnes by sme mali schváliť vypracovanie projektovej 
dokumentácie – kanalizácie Jarmočná.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO – návrh na vypracovanie 
projektovej dokumentácii – kanalizácia, ul. Jarmočná, SCHVAĽUJE  - zámer na vypracovanie 
projektovej dokumentácie – kanalizácia, ul. Jarmočná, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA – do 30. 6. 2019 
zabezpečiť financovanie projektu do výšky 6.000,- eur s DPH prostredníctvom rozpočtového 
opatrenia. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 
K bodu 17/  Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu: protipovodňová ochrana 

na vodných tokoch – Hanušovský a Medziansky potok 
 
 

Predniesol Ing. Eštvaník. Uviedol, že Mesto Hanušovce nad Topľou podalo dňa 28. 2. 2018  
žiadosť o NFP na projekt „Oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka. Dňa 17. 07. 2018 sme 
dostali rozhodnutie o neschválení projektu z dôvodu: projekt nepreukázal dostatočné zvýšenie 
protipovodňovej ochrany na vodohospodársky významnom toku, t. j. na rieke Topľa. Teraz chceme 
podať nový projekt  a ak chceme uspieť, znovu musíme vypracovať novú projektovú 
dokumentáciu. Žiadosť by mala byť podaná do 02. 09. 2019. Cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie je 17.500,- Eur. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE - stanovisko komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť, PREROKOVALO  „Vypracovanie 
projektovej dokumentácie na stavbu: Protipovodňová ochrana na vodných tokoch - Hanušovský 
a Medzianský potok“, SCHVAĽUJE - „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu:  
Protipovodňová ochrana na vodných tokoch - Hanušovský a Medzianský potok“, ŽIADA 
PRIMÁTORA MESTA - do 30. 6. 2019 zabezpečiť cestou rozpočtového opatrenia finančné 
prostriedky  na  „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Protipovodňová ochrana na 
vodných tokoch - Hanušovský a Medzianský potok“. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa. 

 

k bodu 18/  Rôzne – informácia o oprave údajov v katastri nehnuteľností 
 
 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Informoval, že dňa 24. 05. 2017 MsZ v Hanušovciach nad Topľou 
schválilo uznesením č. 250/2017 vypracovanie geometrického plánu s vytýčením presných hraníc 
podľa skutočného stavu na základe žiadosti p. Milana Havrilu o dokúpenie pozemku na ulici 
Počekanec par. Č. 487/2, nakoľko je majiteľom všetkých susedných pozemkov.  
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Vyššie uvedená parcela mala pôvodne zapísanú rozlohu 126 m2, s ktorou disponoval aj katastrálny 
odbor vo Vranove nad Topľou, avšak zameranie pre účel geometrického plánu ukázalo, že rozloha 
parcely je 104 m2. Dňa 04. 03. 2019 katastrálny odbor Vranov nad Topľou rozhodol o oprave 
výmery parcely. Ostatné údaje na LV sú bez zmeny.  
 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO- informáciu o oprave údajov 
v katastri nehnuteľností, BERIE NA VEDOMIE - informáciu o oprave údajov v katastre nehnuteľností 
v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou, týkajúce sa parcely C KN č. 487/2 na LV č.1481, ktorá 
spočíva  v zmene výmery z pôvodnej 126m2 na 104 m2. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

k bodu 18/  Rôzne – návrh dohody o späťvzatí žaloby 

 

     PhDr. Karabinoš informoval o súhlase RNDr. Malého so stiahnutím žaloby voči Mestu Hanušovce 
nad Topľou za podmienky, že bude môcť užívať predajný stánok, ktorý je jeho vlastníctvom 
a nachádza sa na pozemku mesta. Vlastník stánku má záujem vybaviť potrebné povolenia, napojiť 
stánok na inžinierske siete a sprevádzkovať. 

p. poslanec Ing. Babica – p. Malý má nevysporiadaný nájom za to, kde stál doteraz, minimálne 5 
rokov musí mať výzvu, že nezaplatil daň 

p. poslankyňa JUDr. Knašinská – treba, aby p. Malý vzal žalobu späť v plnom rozsahu  

- jasnejšie formulovať v návrhu zmluvy  

Stiahnuté z rokovania!!! 

 

V bode rôzne p. prednosta PhDr. Karabinoš navrhol, aby sa rokovania MsZ začínali skôr, nakoľko 
tie rokovanie sú obšírne a práve teraz máme už 23:25 hod.  

 

k bodu 21/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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