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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 33. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 29. júna 2022  

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                               predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Plán práce HK na 2. polrok 2022                                                                                     predkladá: Ing. Alžbeta Sabová       

4) Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu poslancov mestského 

zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026                                                               predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš 

5) Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026   

                                                                                                                                                    predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č.3/2022, ktorým sa mení VZN 5/2014 o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach  v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a dodatku č. 2        

                                                                                                                                                   predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová                                                                                                             

7) Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021                         predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

8) Rozpočtové opatrenie č.4 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022               predkladá: Ing. Mária Jenčíková                                              

9) Schválenie výsledkov verejnej obchodnej  súťaže                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

10) Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a 

doplnkov č.2 Územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou                                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

11) Žiadosti o príspevok z rozpočtu mesta                                                                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

12) Doručené žiadosti: 

       a) Pavol Molnár  

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga,  Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová,   

 Stanislav Hricko, JUDr. Eva Knašinská 

Neprítomní: Ján Gašpar,  Ing. Ladislav Babica, Martin Tkáč, Ing. Miloslav Kolesár 
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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 7 z 11 poslancov.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Pavol Minár 

              Členovia: JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský  

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Jozef Varga, Stanislav Hricko  

2. Skrutátora: Anna Fáberová  

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

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

 

 

k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení  

 
 
     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Tá uviedla, že kontrolovaných bolo 18 
uznesení, z toho 8 bolo splnených, 7 sú v plnení a 2 sú nesplnené. K nesplneným uzneseniam 
vedenie žiadalo nový termín plnenia.  
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou PREROKOVALO Kontrolu plnenia uznesení, 
BERIE NA VEDOMIE Kontrolu plnenia uznesení, ŽIADA nový termín: k uzneseniam č. 80/2019,        

č. 105/2019 do 31. 12. 2022. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 3/ Plán práce HK na 2. polrok 2022 

 
 
     Referovala kontrolórka mesta. V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta 
predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý 
musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci  
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obvyklým. Plán práce bol zverejnený na úradnej tabuli mesta odo dňa 13. 6. 2022. Plánované sú 4 
veľké kontroly. Žiadne pripomienky mi neboli doručené. 
 
P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem ku kontrole č. 2 doplniť ZŠ a ZUŠ – projekty a zrušiť kontrolu č. 
3. kontrola pokladne.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022, SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2022, DOPĹŇA kontrolu hospodárenia ZŠ, ZUŠ za rok 2021 so začiatkom 
kontroly v auguste 2022, RUŠÍ bod 3 z Návrhu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 – kontrola 
pokladne.  
 

 

k bodu 9/ Schválenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže             

 
 
     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že na poslednom MsZ sa schválila verejná obchodná súťaž 
na predaj majetku vedľa firmy Zvar s. r. o. Súťaž bola zverejnená na webe mesta, na úradnej tabuli 
mesta a v Podvihorlatských novinách. Prišla nám jedna ponuka od firmy Zvar s. r. o. Cena v ponuke 
presahuje mestom určenú minimálnu hodnotu pozemku. S týmto pozemkom mestom nemá 
žiadne zámery a vníma ho ako prebytočný majetok.  
Primátor - cena za 1m2 je 55,- Eur. 
P. poslanec Knašinský – prečo to bolo zverejnené v Podvihorlatských novinách? 
Prednosta – muselo to byť v tlačených novinách. Vranovské noviny už tlačené nie sú. Prešovský 
korzár stál 400,- Eur. Takže sme volili lacnejšiu verziu. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO výsledky verejnej obchodnej 
verejnej súťaže  na predaj parcely vedenej  LV č. 1481 ako  parcela registra „C“, parc. č. 343 – 
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Hanušovce nad Topľou o výmere 170 m2 vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku, SCHVAĽUJE výsledky verejnej obchodnej verejnej súťaže  na 
predaj parcely vedenej  LV č. 1481 ako  parcela registra „C“, parc. č. 343 – zastavaná plocha a 
nádvorie v k. ú. Hanušovce nad Topľou o výmere 170 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 
z celku. 
Hlasovanie poslancov 4/7 za, 3/7 zdržal sa.  

 

 

k bodu 4/ Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu 
poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026    

 
 
     Referoval PhDr. Karabinoš. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet  
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poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu 
obyvateľov.  

 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje   počet poslancov 
Mesta Hanušovce nad Topľou  v novom volebnom období  r. 2022 – 2026: 11 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 4/ Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie počtu  
poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026    

 
 
     Referoval PhDr. Karabinoš. V súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje jeden volebný obvod 
pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026. 
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje jeden volebný obvod pre voľby poslancov do  
mestského zastupiteľstva  pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026.  

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 5/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026   

 
 
     Referoval PhDr. Karabinoš. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní 
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   u r č u j e  rozsah 

výkonu funkcie  primátora Mesta Hanušovce nad Topľou v novom volebnom období  r. 2022 – 

2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 
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k bodu 6/ Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č.3/2022, ktorým sa mení VZN 
5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach  v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a 

dodatku č. 2 

 
 
     Primátor udelil slovo PaedDr. Vargovej, vedúcej školského úradu. Tá oboznámila prítomných 
s návrhom VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.  
Zmeny vyplynuli z dôvodu zmien právneho predpisu č. 245/2008 Z. Z. – zákona o výchove a 
vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
§ 3 ods. 3 písm. a), b) sú spracované podľa požiadavky riaditeľky ZUŠ Hanušovce nad Topľou. 
§ 5 ods. (5) – zmena účinnosti dokumentu Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov stanovených MŠVVaŠ SR.  
§ 5 ods. (6 ) - zmena vyplynula z požiadaviek vedúcich školských jedální (MŠ a ZŠ) z dôvodu 
stúpajúcich cien potravín. Obidve školské jedálne navrhli prechod z 1. finančného pásma do 3. 
finančného pásma. 
Primátor – ceny sa navyšujú o 0,15 Eur za stravnú jednotku. Nie je to nič strašné. 
P. poslanec Mgr. Sopoliga – prerokované to bolo aj v Školskej komisii a bolo to schválené. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. 3/2022, ktorým sa mení VZN 5/2014 o určení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č. 1, VZN č. 1/2018 a dodatku č. 2, 
BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou ku Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Hanušovce nad Topľou č. 3/2022 o určení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach, SCHVAĽUJE Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou 
č. 3/2022 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 11/ Žiadosti o príspevok z rozpočtu mesta  

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že dňa 20. 06. 2022 bola mestu Hanušovce nad Topľou 
doručená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 3.500,- Eur od OZ Pod Šibenou 
Roma a dňa 22. 06. 2022 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,- Eur od 
Rísmskokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou.  

Účelom žiadosti OZ Pod Šibenou Roma je poskytnutie finančného príspevku na výdavky súvisiace 
s činnosťou klubu a účasťou v jarnej a jesennej časti okresnej IV. ligy, účinkovanie mládežníckeho 
klubu a dorasteneckého mužstva v meste, konkrétne na športové vybavenie členov klubu, nákup 
odevov, poplatky SFZ, občerstvenie, dopravné, režijné, hygienické potreby a nákup vybavenia 
potrebného na prevádzku klubu. 

Účelom žiadosti Rímskokatolíckej farnosti je poskytnutie finančného príspevku na výdavky 
súvisiace s organizáciou akcie „Deň rodiny“ určený širokej verejnosti, na utuženie rodinných 
vzťahov a šírenie duchovnej osvety, ktorý sa uskutoční dňa 01. 09. 2022.   
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František Hlucho – Horvát – financie potrebujeme na otvorenie futbalovej ligy jeseň – jar.  

Ing. Jenčíková – vyúčtovanie OZ Roma nie je 100%.  

P. poslanec Hricko – aký je prínos pre mesto? To nie je mestský futbalový klub.  

P. poslanec Mgr. Sopoliga – je možné podať žiadosť na PSK, teraz dávali dotácie na šport. 

Ing. Sabová Alžbeta, kontrolórka – podľa VZN môže organizácia žiadať dotáciu len 1x za rok, takže 
OZ Roma nespĺňa podmienky.  

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  žiadosť o finančný 
príspevok pre OZ Pod Šibenou ROMA zo dňa 14.06.2022 vo výške 3.500,- Eur, 

- žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie                   zo 
dňa 22. 6. 2022 vo výške 500,- Eur; 
SCHVAĽUJE finančný príspevok pre Rímskokatolícku farnosť Nanebovzatia Panny Márie Hanušovce 
nad Topľou vo výške 500,- Eur. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 7/ Výsledky hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021         

 
 
     Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, vedúcej finančného oddelenia. Tá oboznámila prítomných 
s výsledkom hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021. Výsledok zistený ako rozdiel 
medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú 
finančné toky bol prebytok 213.094,94 Eur. Po odpočítaní dotácií bol výsledok hospodárenia 
95.935,41 Eur. Tento bude prevedený na účet rezervného fondu. Finančná komisia nezasadala, 
lebo nebola uznášania schopná.  
P. poslankyňa JUDr. Knašinská – upozorňujem na to, že rozpočet bol vo viacerých oddieloch 
prekročený. 
Ing. Jenčíková – áno je prekročený a najviac na opatrovateľskej službe, ktorú sme chceli udržať.  

Ing. Sabová Alžbeta, kontrolórkazáverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021 bol 
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 spomínaného zákona.  
Návrh záverečného účtu mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste 
obvyklým.  
Riadna účtovná závierka za rok 2021 a hospodárenie mesta za rok 2021 boli v súlade s § 9 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.  
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou,  
PREROKOVALO - výročnú správu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
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- záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2021;  
BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavnej kontrolórky:  
- k výročnej správe Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- k záverečnému účtu Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2021  

- správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou; 

SCHVAĽUJE  
1. Výročnú správu mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
2. Záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021  
- v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení nasledovne:  
I. výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákon č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje  

(t. j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov pod odpočítaní bežných a kapitálových 
výdavkov v rozpočtovom roku) 

 
Bežný rozpočet:                                                         Kapitálový rozpočet:  
Bežné príjmy: 4.663.458,12 €                                 Kapitálové príjmy: 335.822,77 €  
Bežné výdavky: 4.392.577,13 €                              Kapitálové výdavky: 492.687,09 €  

Prebytok: 270.880,99 €                                            Schodok: -156.864,32 € 

 
II. výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane 
finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky  
Príjmy celkom: 5.224.934,27 €  
Výdavky celkom: 5.011.839,33 €  
Prebytok: 213.094,94 € 

 

III. výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta po odpočítaní 
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkoch z minulých rokov 

 

stav finančných prostriedkov na účte k 31. 12. 2021 za mesto, ZŠ a ZUŠ 836.450,21 € 

do finančného vysporiadania sú zahrnuté financie vo výške 959.35,41 € 

do finančného vysporiadania nie sú zahrnuté financie vo výške 740.514,80 € 

 
IV. plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2022  
Stav FRR k 31. 12. 2021: 165.630,26 €  
Sumárna tvorba FRR z finančného vysporiadania roka 2021: 95.935,41 €  
Z daného vyplýva:  
Zostatok FRR po finančnom vysporiadaní: 261.565,67 €.  
3. Schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.  
4. Schvaľuje účtovnú závierku mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2021.  
5. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou:  



 

 

8 

 
 
- výsledok hospodárenia v sume 81.273,50 €, navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia minulých rokov.  
6. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestské kultúrne 
stredisko mesta Hanušovce nad Topľou nasledovne:  
 
 
- výsledok hospodárenia v sume – 1.085,78 € navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia minulých rokov.  

7. Schvaľuje správu o inventarizácií majetku mesta za rok 2021. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č. 4 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022            

 
 

Referovala Ing. Jenčíková. Rozpočtovým opatrením č. 4 bol rozpočet upravený v príjmovej časti 
zvýšenie o 101.977,13 Eur – navýšil sa výnos dane z príjmov, prijaté dividendy od spoločnosti OZÓN 
Hanušovce a. s., dobropis z energií pre ZUŠ, transfer predškolská výchova, transfer v rámci verejnej ZŠ, 
transfer Ukrajina, refundácia nákladov na elektrinu denný stacionár a komunitné centrum, refundácia 
mzdových nákladov pre projekty „Podpora zamestnania v meste“.  

Vo výdavkovej časti zvýšenie o  101.977,13 Eur – navýšenie mzdovej tarify od 1. júla 2022 o 3% + 
odvody, navýšenie položky cestná doprava na asfaltovú zmes, navýšenie položky nakladanie 
s odpadmi (energie + 3% mzdy), kúpa kalového čerpadla na ul. Garbiarska, energie denný stacionár 
a komunitné centrum, verejné osvetlenie, krátenie položky pre MsKS, MŠ 3% navýšenie miezd + 
učebné pomôcky, ŠJ MŠ 3% navýšenie miezd, refundácia nákladov Ukrajina, ZŠ navýšenie transferu 
(nariadenie RÚ ŠS). 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 4 – 
zmenu rozpočtu mesta na rok 2022, 
SCHVAĽUJE  rozpočtové opatrenie č. 4 – zmenu rozpočtu na rok 2022  
- v príjmovej časti zvýšenie o – 101.977,13 € na 5.241.168,12 €  

- vo výdavkovej časti zvýšenie o – 101.977,13 € na 5.241.168,12 €  

- t. j. celkový rozpočet vyrovnaný.  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 10/ Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Hanušovce nad Topľou č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou             

 
 

Referoval prednosta MsÚ. Uviedol, že aktuálne platný územný plán mesta Hanušovce nad 
Topľou bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2007. V roku 2013 boli realizované 
zmeny a doplnky č. 1 uznesením č. 354/2013. Po deviatich rokoch mesto prišlo so Zmenami a  
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doplnkami č. 2, do ktorých sú zapracované požiadavky samosprávy, občanov aj nadradené 
dokumentácie iných orgánov štátnej a verejnej správy.  
Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou je Ateliér 
Urbeko s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Vladimírom Ligusom. Celkové náklady predstavujú v zmysle 
Zmluvy o dielo zo dňa 1. 10. 2018 15.360 eur, z čoho dotácia Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky je vo výške 12.288 eur. (Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019.)  
Jedna z podmienok prijatia Zmien a doplnkov územného plánu mesta je verejné prerokovanie         
s občanmi, dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré sa uskutočnilo 23. 03. 2022 v 
zasadacej miestnosti MsÚ v Hanušovciach nad Topľou. Následné bolo požiadané o vyjadrenie aj 
orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby (viac ako 40 subjektov). K návrhu zmien 
a doplnkov boli doručené aj dve pripomienky občanov, v oboch prípadoch boli akceptované. 
V zmenách a doplnkoch č. 2 je uvedených 14 zmien.  
 
P. poslanec Mgr. Sopoliga – nebolo by lepšie riešiť úplné nový ÚPN, ako len dodatkami? 
Prednosta – základ nie je zlý. Zostalo 70% pôvodného materiálu. Vypracovanie nového ÚPN by 
bolo finančne náročnejšie.  
P. poslanec Hricko – my sa môžeme k tomu ešte vyjadrovať? 
Prednosta – už nie. My teraz ten dodatok schválime, alebo nie. Možnosť vyjadrovania 
a pripomienok už bola.  
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, 
BERIE NA VEDOMIE  
1.1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce 
nad Topľou; 
1.2. Výsledky prerokovania  Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce n. Topľou;  
1.3. Výsledok preskúmania  Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Hanušovce n. Topľou podľa § 25 
stavebného zákona Okresným  úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 27. 06. 
2022 č. OÚ-PO-OVBP1-2022/035045/80895 ako príslušným orgánom územného plánovania; 
SÚHLASÍ 
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach 
a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN mesta Hanušovce nad Topľou; 
SCHVAĽUJE 
3.1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/  zákona o obecnom zriadení Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta 
Hanušovce nad Topľou vypracované ateliérom URBEKO , s. r. o. so sídlom  Konštantinová 3, Prešov 
-  Ing. arch. Vladimírom Ligusom; 
3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie   
č. 4/2022  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť;  
ŽIADA 
4.1. zverejniť záväznú časť   ÚPN, v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to: 
 a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 
 b) doručením dotknutým orgánom; 
 zodpovedný: primátor mesta                   termín: do 30 dní; 
4.2. označiť   ÚPN  v zmysle § 28 ods. 1  stavebného zákona  schvaľovacou doložkou; 
              zodpovedný: primátor mesta                                      termín: do 30 dní; 
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4.3. uložiť  ÚPN, v zmysle § 28  ods. 3 stavebného zákona   na týchto miestach: 
 a) na meste - mestskom  úrade v Hanušovciach nad Topľou; 
 b) na  spoločnom stavebnom   úrade v Hanušovciach nad Topľou; 
 c) na Okresnom  úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky. 
              zodpovedný:  primátor mesta                                      termín: do 30 dní; 
4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 

o schválení doručiť na  Ministerstvo dopravy ,,sekcia výstavby, odbor územného 
plánovania“,  Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava. 

  
zodpovedný: primátor mesta                             termín: do 3 mesiacov. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa.  

 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec Hricko. 

 

 

 

k bodu 12/ Doručené žiadosti občanov – Pavol Molnár, Jarmočná 381/7, 

094 31  Hanušovce nad Topľou   

 

 

     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných so žiadosťou Pavla Molnára, ktorý sa na 
mesto obrátil so žiadosťou o právo prechodu cez parcelu č. 116/1, ktorá je majetkom mesta t. j.  
Zberný dvor, na svoju parcelu č. 109/1. Keďže rekonštrukcia Zberného dvora bola ukončená, žiada 
o to, čo mu bolo prisľúbené počas rekonštrukcie a to právo prechodu. Na svoj pozemok prechádza 
cez pozemok svojej sestry Andrey Molnárovej – Kosíkovej. Iný prechod nemá. V žiadosti podotýka, 
že tento pozemok, na ktorom teraz stojí Zberný dvor v minulosti patril rodine zo strany jeho matky 
a ktorý im bol násilne odobraný, vyvlastnený. Podotýka, že v čase rekonštrukcie Zberného dvora sa 
nevyjadril proti rekonštrukcii.  

P. poslanec Knašinský – bude cez Zberný dvor prechádzať len cez pracovnú dobu? 

Primátor – nie, bude mať kľúč. Tento prísľub som zdedil. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE zriadenie vecného bremena IN 
PERSONAM s nasledujúcim obsahom: 

„Právo prechodu peši a motorovými vozidlami cez parcelu CKN č. 116/1 zastavaná plocha 
a nádvorie výmera 1797 m2 v prospech Pavla Molnára, nar. 21. 03. 1979, bytom Jarmočná 381/7, 
094 31 Hanušovce nad Topľou, ako vlastníka parcely CKN č. 109/1 – orná pôda o výmere 1156 m2, 
parcely CKN č. 109/2 – záhrada o výmere 1731 m2 a parcely CKN č. 106/2 – záhrada o výmere 621 
m2 bez obmedzenia v celom rozsahu“. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.  

Hlasovanie poslancov 6/6 za. 
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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:   

Jozef Varga   .........................................                                Stanislav Hricko   .................................. 

 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 20:00 hod. 
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