Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
z 3. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 30. 1. 2019

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo:

Program:
1. Otvorenie a procedurálne otázky
predkladá: primátor mesta
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019
predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
3. Zriaďovateľ Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou - Okresný úrad v Prešove, odbor školstva :
zámer na vyradenie Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou zo siete škôl a školských zariadení v SR
v roku 2019
predkladá : PhDr. Slavomír Karabinoš
4. Rôzne
5. Záver

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, MVDr. Ján Čurlík, PhD., Martin Ferko, JUDr. Eva Knašinská, Jozef Knašinský,
RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Juraj Velebír DiS.art,
Ospravedlnený/í: Mgr. Ján Hanzo, Bc. Ján Voľanský,
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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 predstavil nového prednostu mestského úradu PhDr. Slavomíra
Karabinoša. Konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na začiatku rokovania
bolo prítomných 9 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený v hlasovaní 9/9 za.
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou:

A) SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Velebír DiS.art, predseda
Členovia: MVDr. Ján Čurlík, PhD., JUDr. Eva Knašinská
B) BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: Jozef Varga, Martin Ferko
2. Skrutátora: Jozef Knašinský
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní
schválení 9/9 za.

k bodu 2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
v meste Hanušovce nad Topľou na 1. polrok 2019

Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. V zmysle zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Plán
kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli od 04. 12. 2018, t. j. 15 dní pred prerokovaním
v MsZ. Na základe pripomienok som Plán kontrolnej činnosti zmenila.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019, SCHVAĽUJE Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2019.
Hlasovanie poslancov 9/9 za.
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k bodu 3/ Zriaďovateľ Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou - Okresný úrad v Prešove,
odbor školstva
zámer na vyradenie Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou zo siete škôl a školských zariadení v SR
v roku 2019
Primátor udelil slovo PhDr. Slavomírovi Karabinošovi, prednostovi mestského úradu. Dňa 11. 01. 2019
nás navštívila PhDr. Komanická z Okresného úradu z Prešova, vedúca odboru školstva. Ku dňu 01. 09. 2019
pôvodne chcela zrušiť Špeciálnu školu v Hanušovciach nad Topľou. Zámer na vyradenie plánuje podať do
31. 03. 2019. Deti zo Špeciálnej školy by sa mali presunúť k deťom na Základnú školu. Je to cca 80 žiakov.
primátor PhDr. Straka – navštívili sme Spojenú školu a videli sme žiakov, ktorí ju navštevujú. Niektorí majú
vážne handicapy, fyzické, aj psychické. Deťom sa v Spojenej škole poskytuje dobrá starostlivosť. S p.
prednostom sme navštívili aj ZŠ, v ktorej je 30% rómskych žiakov. Základná škola nemá kapacity na prijatie
nových žiakov. Osobne som za to, aby fungovali obidve školy samostatne;
prednosta PhDr. Karabinoš – na ďalšom stretnutí s PhDr. Komanickou sme dospeli ku kompromisu, že
vyradenie Špeciálnej školy sa bude konať až ku dátumu 01. 09. 2020. V ďalších mestách sa deje to isté, tá
škola aj tak zanikne;
p. poslanec Ferko – budova školy niekedy patrila mestu, malo by ju kúpiť mesto;
primátor PhDr. Straka - právnici navrhujú dlhodobý prenájom;
p. poslanec Ferko – vieme si predstaviť, aby deti zo Špeciálnej a ZŠ fungovali spolu?
primátor PhDr. Straka – nie, ja ako psychológ to neodporúčam, je to nešťastné riešenie;
- chcem poďakovať p. Hrickovi, ktorý PhDr. Komanickú navštívil spolu s nami a pomohol nám v jednaniach;
Pán primátor dáva hlasovať za udelenie slova prítomným občanom.

Hlasovanie poslancov 9/9 za.
Mgr. Petrov, riaditeľ ZŠ – v ZŠ máme 562 žiakov. 19 integrovaných, ktorí potrebujú špeciálnych asistentov,
2 deti, ktoré majú zahraničné občianstvo. Pre učiteľa je to náročné, ak má v triede dvoch integrovaných
žiakov. Ak by sa zaradili do tried ešte tieto deti zo Špeciálnej školy, je to nemysliteľné takto učiť. Iba, ak by
sa zriadili v ZŠ špeciálne triedy. Ale my nemáme kapacity na vytvorenie nových tried. Učebne, v ktorých nie
sú stále triedy žiakov, sú učebne výpočtovej techniky, učebňa chémie, školská dielňa a jedna trieda sa
prenajíma ZUŠ. Na poschodí sme prerobili z dvoch kabinetov jednu triedu a z klubovne zase dve triedy.
Máme 1 nultú triedu a potrebujeme zrušiť sklad CO a tam by sme presťahovali upratovačky. Zachovali sme
dielne, máme 2 telocvične, ktoré sú využité na 100%;
Mgr. Sopoliga, predseda rodičovského združenia pri ZŠ – ani v novele zákona, ktorá ide teraz do
parlamentu, nič o rušení špeciálnych škôl nie je. Dovolím si prečítať list od Rodičovského združenia pri ZŠ
v Hanušovciach nad Topľou: „Rýchlosť, s ktorou je predkladaný návrh na zrušenie školy v nás vzbudzuje
pochybnosti, že skutočný úmysel je iný. Vyzýva nás k ostražitosti. Zároveň sa obraciame na Vás, aby sme sa
nenechali dotlačiť k unáhlenému rozhodnutiu, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo byť v neprospech
všetkých. Teda rovnako tak žiakov, rodičov, zamestnancov škôl, ako aj občanov mesta. Rozumieme
integrácii alebo inklúzii, ale aj potrebe socializácii žiakov. Lenže žiaci nie sú čísla. Sú to živé bytosti, ktoré sme
my rodičia zverili pedagógom v dobrej viere. Uvedomme si preto, že zlým nepremysleným a unáhleným
rozhodnutím im môžeme nezvratne ublížiť, alebo ich poškodiť. Ak to s inkluzívnym alebo integrovaným
vyučovaním myslíme vážne, s rozhodnutím školského úradu na OÚ v Prešove sa nemôžeme aktuálne
stotožniť, pretože sloboda jednotlivca a úcta k človeku nám nedovolí tak v krátkom čase prijať rozumné
rozhodnutie, ktoré by bolo v prospech tak žiakov ZŠ ako aj Spojenej školy. Spôsob, ktorým to predkladá OÚ
odbor školstva v Prešove je pre nás neakceptovateľným. Aby sme predišli nenapraviteľným škodám na
všetkých stranách, je potrebné sa na to dôkladne pripraviť. Tak personálne, materiálne, priestorovo, ale
rovnako poriadne zapracovať na zmene postojov a myslenia všetkých aktérov, teda aj širokej verejnosti
v meste.“
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p. Hricko – všetci sme za zachovanie Špeciálnej školy a sú vyvíjané tlaky na zriaďovateľa t. j. na Okresný
úrad a verte, že sme sa snažili jednať, nakoľko ZŠ je kapacitne vyťažená a s deťmi zo Špeciálnej školy treba
pracovať. Integrovať tie deti do ZŠ nie je správna voľba. Pozitívum z tých rokovaní je to, aby sme získali čas,
možno to časom pochopia, že inklúzia takto nemôže fungovať. Ale hlavou proti múru nemôžeme ísť,
nemôžeme si pobúriť zriaďovateľa. Škola sa už zrušila aj v Giraltovciach, ruší sa v Starej Ľubovni, takže tento
proces asi nezastavíme, len by sme si nemali rozhnevať tých, ktorí nám teraz poskytli celkom výhodné
výnimky;
Mgr. Mitráš, riaditeľ Spojenej školy – súhlasím so všetkými názormi, ale je to časovaná bomba. Som proti
tomu, aby sa Špeciálna škola zrušila. Nechápem prečo sa nezrušia tie Špeciálne školy, kde sú dva
v okresnom meste, kde si žiakov môžu presúvať, alebo tie, ktoré majú len 100% rómskych žiakov, ale tá
naša. Nespĺňame ani jednu z podmienok na to, aby bola škola zrušená, máme dostatočný počet žiakov.
Neboli porušené žiadne zákony. Nemáme pokles žiakov. Dovolím si prečítať stanovisko zamestnancov
Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou: „Spojená škola má svoju históriu od roku 1977. Vzdeláva sa tu
101 žiakov v troch zložkách: materskej, základnej a praktickej, ktorým ich postihnutie nedovoľuje sa
vzdelávať sa v školách bežného typu. Zložka ŠZŠ sa člení na tri varianty A, B, C podľa miery a stupňa
mentálneho postihnutia. Škola je vybavená pomôckami potrebnými na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých vyučujú plne kvalifikovaní špeciálni pedagógovia. S nástupom
nového vedenia školy bola v rokoch 2015-2016 u žiakov vykonaná rediagnostika. U všetkých sa potvrdilo
oprávnené zaradenie do špeciálnej školy. Diagnózy niektorých žiakov sú závažné, napr. viacnásobné
postihnutie, autizmus, downov syndróm, zvyšky zraku, zvyšky sluchu, imobilita, poruchy učenia a správania,
psychiatrické poruchy a deviácie. U niektorých sú zanedbané hygienické návyky. Podľa skúsenosti z praxe, je
adaptácia žiakov našej školy na nové prostredie vzhľadom na uvedené náročná. Po ukončení školy sa môžu
žiaci vzdelávať v praktickej škole. Do svojho vzdelávania zaradila škola aj predškolské vzdelávanie
v špeciálnej materskej škole, ktorá stimuluje celkový oneskorený psychomotorický vývoj týchto detí.
Špeciálna škola zodpovedne spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradňami a rešpektuje
predloženú analýzu zdravotnej, psychologickej a sociálnej situácie žiakov. Vo vzdelávacom procese sa
snažíme o eliminovanie syndrómu neúspechu, naučenej bezmocnosti a fenoménu pribuchnutých dverí, práve
naopak, snažíme sa o to, aby žiaci pociťovali úspešnosť. Podľa platnej legislatívy SR naša škola poskytuje
adekvátnu výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakom so ŠVVP a spĺňa všetky podmienky na riadne fungovanie:
personálne, materiálno-technické a priestorové. Preto konštatujeme, že rušenie našej školy je
neopodstatnené.“
A ešte chcem podotknúť, že sme obnovili materskú špeciálnu školu, ktorá bola 10 rokov nefunkčná a po
ktorej je teraz veľký dopyt. Chceli sme zriadiť odborné učilište, dávali sme žiadosť dva roky po sebe,
nedostali sme povolenie. Účelovo sa ide po tom, aby naša škola bola zrušená;
Mgr. Peterová, zástupkyňa Spojenej školy – v škole pracujem 20 rokov. Nesúhlasím so všetkým, čo
odznelo. Sú voľné kapacity na ZŠ aj v Prešove, aj vo Vranove. Keď demografická krivka klesá, tak klesá aj na
ostatných ZŠ, nielen v Hanušovciach nad Topľou. Zrušenie našej školy je účelové. Prečítali sme si zákon
a v ani jednom bode sme sa nenašli, prečo by sme mali byť zrušení. Ani počet žiakov nám neklesol, nemáme
ani žiadne porušenie zákona, tak nevieme prečo. A že by sa vo Vranove zo Špeciálnej školy 100 žiakov
nezmestilo do štyroch základných škôl vo Vranove? Prečo práve naša škola?
Mgr. Palpašová, predseda Rady školy – pracovala som v Dome sociálnych služieb s najťažšími
postihnutiami variant C a rodičov veľmi dobre poznám. Niektoré deti sú ťažko zdravotne postihnuté a je pre
nich ťažké sa adaptovať do nového prostredia a tak isto rodičia sa boja o svoje deti, ako to oni zvládnu.
Niektoré deti majú zase veľmi závažné poruchy správania. Výchova v rodinách zlyháva. Nemajú žiadne
hygienické návyky, vedia hrešiť, hrozne sa bijú. Neskutočne si ubližujú a ja sa bojím, že ublížia aj iným
deťom. Preto skúsme ísť cestou vytvorenia špeciálnych tried;
Zo zasadnutia MsZ odišiel p. poslanec Ferko.
p. poslankyňa RNDr. Rusinková – zriaďovateľ má 100% moc. Ak sa dá, tak jednajme, nech ten krok ide čo
najďalej. Ak už dôjde k zrušeniu školy, som za to, aby deti zostali tam kde sú, aj so svojimi učiteľmi. Ak
chceme zachovať ZŠ s takými deťmi ako máme a nechceme, aby to dopadlo tak ako v Soli a v Čaklove,
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musíme nájsť prostriedky a priestor na to, aby sme zaplatili Okresnému úradu za prenájom, aby sme
vytvorili špeciálne triedy tam kde sú. Nič iné nám nezostáva;
primátor PhDr. Straka – Špeciálna škola má tri zložky. Oni materskú školu a praktickú školu chcú presunúť
pod Spojenú školu vo Vranove nad Topľou a základnú školu pod ZŠ Hanušovce nad Topľou. Ak by sme chceli
dlhodobý prenájom Špeciálnej školy, tak budeme musieť jednať so štatutárnym zástupcom Spojenej školy
vo Vranove nad Topľou, s p. riaditeľkou Kopčekovou tak, aby sme získali tie priestory a to vybavenie, ktoré
je nevyhnutné pre výučbu. Spojená škola vo Vranove nad Topľou bude správcom budovy;
Mgr. Petrov – majetok sa dá aj prenajať. Keď sme mali triedy v Špeciálnej škole, platili sme prenájom za 6
tried cca 250.000,- Sk. Takže za 4 roky sme zaplatili Spojenej škole 1.000.000,-Sk;
prednosta PhDr. Karabinoš - my sme riešili, aby bol prenájom za symbolické 1 Euro. Je ústny prísľub, že to
tak bude;
Mgr. Sopoliga – najlepšia možnosť je to zrušenie zatiaľ oddialiť. O rok sú voľby, uvidíme potom. Ak by sa to
dalo oddialiť do roku 2020, bolo by to dobré. Mali by sme jeden rok na to, aby sme hľadali ďalšie riešenia;
Mgr. Lipčáková – ja som zažila rušenie materskej školy, ktorá sa nachádzala v budove Spojenej školy.
Budova školy bola vtedy plne využitá. Boli tam jasle, bola tam materská škola, základná škola.
Zriaďovateľom jaslí a materskej školy bol mestský úrad a po dlhých rokovania mestského úradu s Okresným
úradom mesto neurobilo nič, lebo keď zaujali stanovisko, že sa ruší, tak sa jasle a materská škola zrušiť
museli. A pritom rodičia detí, ktoré chodili do jaslí, ich nemali kde nechať. Je chvályhodné, že vedenie mesta
jednalo s vedúcou odboru školstva PhDr. Komanickou a posunulo ten čas zrušenia. Je treba myslieť do
budúcna a riešiť odkúpenie budovy mestu. A čo sa týka výučby, učila som na malotriedke prvý a tretí ročník,
plus polovica rómskych žiakov k tomu, ktorí si vyžadovali aj Špeciálnu školu a bola to hrozná robota. Tým
chcem povedať to, že by trpeli tie deti, ktoré sú mimoriadne nadané a vzdelané. Tým by sa mala
preukazovať väčšia pozornosť. A to by v takýchto triedach nebolo možné. Tie deti si vyžadujú individuálnu
starostlivosť. Stanoviská zo Špeciálnej školy, Rady školy treba posunúť na Okresný úrad v Prešove. Treba,
aby rodičia vedeli, že mesto a poslanci o tom rokovali a bojovali za čo najlepšie podmienky, aby sa
zachovala ZŠ tak, ako je;
Mgr. Sopoliga – budova Špeciálnej školy je v dezolátnom, havarijnom stave. Máme vypracovaný projekt na
rekonštrukciu. Dúfam, že sme v databáze škôl, ktoré majú ísť teraz do rekonštrukcie. Je tam 18 škôl. Boli
sme prinútení, aby sme odstúpili od toho. Skúste rokovať aj v tomto smere, aby ten proces nebol zastavený.
Lebo kedy sa opraví tá škola? Teraz je možnosť výmeny rozvodov, zateplenia, novej fasády, kúrenia. Ak sa
tento proces zastaví teraz, neviem či v ďalšom programovom období bude na rekonštrukcie tých škôl. A je
otvorená výzva;
p. poslanec Ing. Babica – netreba robiť z toho hystériu. Mesto je taký zriaďovateľ ako Okresný úrad. On sa
rozhodol zrušiť Špeciálnu školu, ale mesto nemusí tých žiakov prijať. Opierame sa o školský zákon, kde má
dieťa so špeciálnymi potrebami právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód. Tak
potom tu ideme len premaľovať tabuľu, že to nebude Špeciálna škola, ale Základná škola so špeciálnymi
deťmi. Aký to má význam? Ak je variant C najhorší stupeň postihnutia, ako ho chceme integrovať do ZŠ? Ja
sám som za petíciu občanov;
primátor PhDr. Straka - budeme túto situáciu komunikovať aj vyššie, nenecháme to len na miestnej úrovni;
p. poslanec Ing. Babica – my potrebujeme umiestniť do ZŠ 8 tried ZUŠ. My prerábame ZUŠ, lebo nemáme
kde umiestniť 350 žiakov. Treba vyložiť všetky argumenty a tie predložiť zriaďovateľovi. Argumenty musia
byť vypočuté. Inak musíme urobiť tlak;
p. Hricko - ak urobíme tlak, môžeme stratiť aj tie podmienky, ktoré máme;
primátor PhDr. Straka – PhDr. Komanická povedala, že ak nemáme priestory, budeme mať dvojzmennú
prevádzku;
p. poslanec Ing. Babica – ja som za to, aby MsZ prijalo stanovisko, že nesúhlasíme s tým, aby sa Špeciálna
škola zrušila;
prednosta PhDr. Karabinoš - tie argumenty, ktoré ste tu povedali, už boli komunikované PhDr. Komanickej.
Povedala, že vo fyzikálnej, či chemickej učebni sa môže učiť aj slovenský jazyk a ona sa samosprávy pýtať
nemusí. Šarišské Michaľany 1500 ľudí podpísalo petíciu a nakoniec súd rozhodol – inklúzia;
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primátor PhDr. Straka – môže zriaďovateľ ZŠ rozhodnúť o neprijatí žiaka do ZŠ ?;
p. poslankyňa JUDr. Knašinská – zriaďovateľ nemôže rozhodnúť, je to v kompetencii riaditeľa školy;
Mgr. Sopoliga – ZŠ ak nie je pripravená na prijatie týchto detí, tak ich neprijme, lebo ich nemá kam dať;
p. poslankyňa JUDr. Knašinská - zriaďovateľ sa podľa zákona môže rozhodnúť, že zriadi špeciálne triedy, ale
nemusí;
- v špeciálnej triede podľa vyhlášky o základnej škole môže byť maximálne 10 žiakov;
p. poslankyňa RNDr. Rusinková – navrhujem doplniť do uznesenia, že mesto nesúhlasí so zrušením
Špeciálnej školy;
p. poslanec Tkáč – ja by som tam ešte doplnil, že v prípade, ak dôjde k zrušeniu Špeciálnej školy,
nesúhlasíme, že budeme platiť nájomné;
- žiadame primátora, aby našiel nejaké riešenie v priestoroch pod strechou ZŠ, či sa tam dajú vytvoriť triedy,
alebo nie; keď pôjdeme dole do nájmu, oni si s nami budú robiť čo chcú; koľko budú chcieť nájomné,
prevádzkové náklady?
prednosta PhDr. Karabinoš – tie priestory pod strechou nie sú spôsobilé na vytvorenie tried;
p. poslanec Tkáč – tak potom budovu Špeciálnej školy prepísať do majetku mesta;
prednosta PhDr. Karabinoš - bolo nám na rovinu povedané, že teraz odkúpiť budovu a mať ju vo vlastníctve
mesta nie je možné;
p. poslanec Ing. Babica – do uznesenia skúste zbilancovať, čo chceme mať v ZŠ , nechceme znižovať kvalitu
výučby žiakov, aby sme rušili špeciálne učebne;
primátor PhDr. Straka – ak by mesto zriadilo neziskovú organizáciu a bolo zriaďovateľom Špeciálnej školy
a utiahlo by to finančne, možno by sme sa mohli uberať týmto smerom;
Mgr. Sopoliga - my nemáme červené čísla, my s tými žiakmi čo máme, vieme uživiť tú školu, ale ak by sme
pripočítali nájomné, tak už sme v červených číslach;
p. poslanec Ing. Babica – ak máme v rokovaní zrušenie školy, tak ja som proti zrušeniu školy, aby bolo
v uznesení uvedené, že sme proti;
prednosta PhDr. Karabinoš – zoberte to teraz na vedomie a na najbližšom MsZ, keď už budeme mať k tomu
písomné stanovisko, zaujme sa k tomu konkrétny postoj;

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE
1. Zámer Okresného úradu v Prešove, odboru školstva týkajúci sa vyradenia Spojenej školy
v Hanušovciach nad Topľou zo siete škôl a školských zariadení v SR v roku 2020;
2. Stanovisko zamestnancov Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou k horeuvedenému zámeru
Okresného úradu v Prešove
3. Stanovisko Rady školy Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou k načrtnutému zámeru
Okresného úradu v Prešove
4. Stanoviská občanov k horeuvedenému zámeru Okresného úradu v Prešove
ŽIADA primátora mesta o predloženie písomného stanoviska Okresného úradu v Prešove – odbor
školstva, týkajúce sa vyradenia Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou zo siete škôl a školských
zariadení, na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
ŽIADA spracovanie koncepcie rozvoja školstva v meste Hanušovce nad Topľou.
Hlasovanie poslancov 8/8 zdržali sa
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k bodu 4/ Rôzne
poslanec: Martin FERKO


Pýtal sa, ako máme zabezpečenú starostlivosť o cintorín a hlavne o pohreby.

poslanec: Jozef KNAŠINSKÝ



Upozornil na potrebu zabezpečenia osvetlenia cintorína, pretože svetlá tam nesvietia. Je
potrebné, aby sa tam svietilo aspoň do 22.00 hod.
Upozornil na radar pri cintoríne, ktorý funguje len večer a žiada aby svietil celý deň. Navrhol,
aby sa posunul nižšie k pamätníku a z druhej strany navrhuje doplniť ďalší.

poslanec: Juraj VELEBÍR


Pýtal sa, že prečo nie je riešené osvetlenie pýchy Hanušoviec - Veľký kaštieľ.

poslanec: Martin TKÁČ




Upozornil na to, že na reklamu na moste Garbiarska/ Počekanec, kde pribudla ďalšia
a navrhuje riešiť umiestnenie reklám na mostoch.
Chce vedieť, kde je počítač z denného stacionára. Všetko je z neho vybraté, skrinka je
prázdna. Robila sa inventúra a stále je na karte denného stacionára. Ten počítač stál
1 000,00 € a chýba z neho vnútro, je tam len obal za 30,00 €.
Dožaduje,
o aby sa riešili sekretári nových komisií,
o organizačnú štruktúru
o plán zasadnutí MsZ

poslankyňa: RNDr. Hedviga RUSINKOVÁ


Upelovala na nelegálne reklamy a na potrebu ich odstránenia, nakoľko bránia vo výhľade pri
vychádzaní z mosta na ul. Garbiarskej. Dala ultimátum 24 hod. na ich odstránenie, inač tu
budeme mať média.

poslanec: MVDr. Ján ČURLÍK






Upozornil na neskoré upratovanie snehu v meste. Je potrebné, aby boli komunikácie
upravené ráno o 6,00 hod., keď idú ľudia do práce a nie o 8,00 hod.
Navrhuje vyzvať vlastníkov psov, aby upratovali exkrementy.
Nezabúdať vyprázdňovať koše na psie exkrementy.
Ponad naše pozemky je nejaká šachta, ktorá je otvorená. Je potrebné ju zakryť pretože je
nebezpečná.
Navrhuje, aby sa začali riešiť kamery, keďže nie sú z nich výstupy.

poslankyňa: JUDr. Eva KNAŠINSKÁ


Dožadovala sa informácií, či ľudia ktorí sa starajú o poriadok v meste majú nejaký plán
služieb napr. na týždeň alebo sa im práca zadeľuje ráno, keď prídu do práce.
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p. poslanec Juraj Velebír DiS.art – pripraviť plán zasadnutí na I. polrok 2019, nakoľko učím v ZUŠ, musím si
hodiny z pondelka nahradiť v iný deň
p. poslanec MVDr. Ján Čurlík – začína letný semester a budem učiť každý pondelok do 18:20
p. Horvát – na ulici Pod Šibenou odkryť šachtu, ktorú prikryli pri asfaltovaní
- potrebujeme tam spomaľovacie prahy, lebo tam jazdia ako formula 1
- poupratovať pod železničnou traťou, motivovať Rómov, aby si za sebou poupratovali, alebo im zadržať
osobitného príjemcu na dva, tri dni, pokým neupracú odpadky; ten odpad je časovaná bomba, môže z toho
vzniknúť epidémia
- na zákrute k p. Muchovi urobiť zábradlie, je to tam nebezpečné
- chceme vytvoriť rómske futbalové mužstvo a potrebovali by sme podporu mesta (dresy, kopačky lopty),
odpracovali by sme si to v meste na prácach
Mgr. Lipčáková – niekedy hliadky kontrolovali chodníky
p. poslanec Velebír DiS.art – na chodníky treba techniku
Mgr. Lipčáková – občania nech si pred vlastným domom upratujú sami
p. Horvát – polícia nech hliadkuje aj po 22:00 hod.; ja idem do práce o 3:00 a rómovia si spievajú
k bodu 5/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 ................................

Martin Ferko ..................................

PhDr. Slavomír Karabinoš

PhDr. Štefan Straka

prednosta mestského úradu

primátor mesta
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