Mestské zastupiteľstvo
Mesta Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
z 12. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou
zo dňa 30. 04. 2020

Program:
1) Otvorenie a procedurálne otázky
predkladá: PhDr. Štefan Straka
2) Kontrola plnenia uznesení
predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
3) Správy z kontrol
predkladá: Ing. Alžbeta Sabová
4) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov predkladá: PhDr. Štefan Straka
5) Analýza rozpočtu mesta
predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková
6) Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v roku 2020
predkladá : Mgr. Mária Hrivniaková a Mgr. Viktória Glodová
7) Rozpočtové opatrenie č.2- návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková
8) Interpelácie poslancov
9) Záver

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

Ospravedlnení: MVDr. Ján Čurlík, Mgr. Ján Hanzo, JUDr. Eva Knašinská, 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 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: predseda Jozef Varga
Členovia: Stanislav Hricko, Jozef Knašinský
BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: RNDr. Hedviga Rusinková, Ing. Ladislav Babica
2. Skrutátora: Martin Tkáč
3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová

k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení

Primátor udelil slovo kontrolórke Ing. Sabovej. Tá uviedla, že bolo kontrolovaných 6 uznesení.
Dve uznesenia neboli splnené, štyri splnené boli. V prípade uznesenia 162/2020 bol daný nový
termín 30. 06. 2020.
P. poslanec Tkáč – treba dať do poriadku uznesenie 89/2019, lebo sa prenáša z jedného na druhé
MsZ.
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:
- č. 162/2020: 30.6.2020
Hlasovanie poslancov 6/6 za.
k bodu 3/ Správy z kontrol

Referovala kontrolórka mesta Ing. Sabová. Uviedla, že boli ukončené dve kontroly. Prvá
kontrola bola vykonaná na úseku hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na úseku
miestneho hospodárstva – bytové hospodárstvo. Najväčším problémom boli nedoplatky
nájomníkov. Dlh nájomcu bol k 31. 12. 2019 1.303,97 Eur, z čoho je k výkonu kontroly zaplatených
cca 400,- Eur. Opatrovníkom nájomcu je mesto Hanušovce nad Topľou a všetky príjmy nájomcu
prichádzajú na mesto. Mesto sa snaží v mene nájomcu dlh splácať.
- Ďalším nedostatok pri kontrole bol fond opráv, kde všetky financie od nájomcov prichádzajú na
jeden účet;
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- Bytový dom Pod Šibenou 563 je v záporných číslach, čo nie je v súlade so zákonom;
- Čerpanie fondu opráv je tiež nad rámec zákona, nakoľko sa z financií nájomníkov uhrádza len
údržba a opravy spoločných nebytových priestorov.
Ďalšia kontrola bola o použitých finančných prostriedkoch v r. 2019 poskytnutých z rozpočtu mesta
formou dotácií podľa VZN č. 40/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Všetky dotácie boli
vyúčtované. Bol dodržaný účel, na ktorý sa žiadatelia zaviazali. V jednom prípade bolo zistené
použitie finančných prostriedkov nad rámec zákona. Po zistení, boli finančné prostriedky
v hodnote 10,- Eur vrátené na účet mesta. Povinná osoba nevykonala administratívnu finančnú
kontrolu pri zúčtovaní dotácií.
P. poslanec Ing. Babica – v kontrole nepopisovať tie veci, ktoré sú dodržané. Viac nás zaujímajú
nedostatky a kto je za nich zodpovedný a nakoniec aj nejaké návrhy na riešenie. Treba reagovať aj
na to, ak sa jednotlivcovi niečo opravilo, aby vrátil financie na účet mesta, nakoľko je to
protizákonné – malo to byť v opatreniach. Taktiež odstavenie prívodu vody je nezákonné. Ak bol
vyhlásený konkurz na majetok, je potrebné uviesť, či sme v lehote na prihlásenie pohľadávky.
Primátor – bytové domy v našom vlastníctve sú vo vážnom stave. Na ul. Kláštornej je potrebné
riešiť revízie a na ul. Pod Šibenou sa niektoré bytové domy rozpadávajú, za nejaký čas budú
neobývateľné.
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Ferko.
Čurlik Andrej – správa majetku a údržba mesta – v novom roku dostali nájomníci nové zmluvy,
v ktorých majú uvedené, čo sa kompenzuje z fondu opráv. V lete by mal byť softvér na byty –
pracovníčka spracováva údaje ručne. Chceme otvoriť účty pre každý bytový dom. Pracujeme na
nedostatkoch.
P. poslanec Ing. Babica – treba pristúpiť aj k zvýšeniu výšky nájmov v bytových domoch a fondu
opráv, pretože z takýchto nízkych nájmov sa dá len máločo opraviť.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správy z kontrol, BERIE NA
VEDOMIE Správy z kontrol.
Hlasovanie poslancov 7/7 za.

k bodu 4/ Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov

Referoval primátor mesta.
Ľadová plocha – je podpísaná zmluva. V júni až júli by sme chceli získať stavebné povolenie.
V auguste až v septembri by sme chceli uskutočniť prvú etapu. 1. etapu financuje Slovenský zväz
ľadového hokeja. 2. etapa je otázna – nepoznáme výsledok posudzovania na župe.
Grófsky park – čakáme na oznámenie či bude, alebo nie, náš projekt podporený.
Pamätník SNP – podaná žiadosť, čaká sa na oznámenie o podpore.
Ihrisko MŠ – bolo zrealizované z dotácie, ktorú sme získali ešte minulý rok od Úradu vlády SR.
Získali sme dotáciu 8.000,- Eur. Dofinancovali sme 1.400,- Eur. Ihrisko je rozmiestnené v širšom
areáli MŠ. Bolo zaslané vyúčtovanie.
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Kultúrny dom – robí sa tréningová miestnosť pre súbor Vargovčan – svojpomocne – pracovníci
mesta + Vargovčan.
Základná škola „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ“ – bola podaná záverečná žiadosť o platbu.
Všetky aktivity už sú fyzicky zrealizované.
Budova Spojenej školy – škola je zrušená. Podali sme žiadosť o prenájom priestorov
na Ministerstvo vnútra.
Zberný dvor – sme pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom VO a pred podpisom zmluvy
o NFP.
ObZS – projektová príprava sa robila veľmi rýchlo a je tam veľa nedostatkov. Pochybil projektant. - Momentálne sa vykonávajú práce na 1. poschodí. Robí sa elektrina, odpady, dlažby, vyrovnávanie
podláh.
Materská škola „Zvýšenie kapacity MŠ“ – prebehli štyri kontroly a prebieha ďalšia po podpise
zmluvy. Je ukončené VO. Je vysúťažená firma.
Rekonštrukcia telocvične ZŠ – projekt je na 95% hotový. Odoslali sme vyúčtovanie na Úrad vlády.
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ – zrealizovala sa prvá etapa. V rámci šetrenia sa použijú staré
mantinely.
Primátor – čo sa týka koronavírusu KOVID-19 mali sme tu jeden prípad s trvalým pobytom
v našom meste, ktorý bol zachytený v karanténnom stredisku v Gabčíkove. Obavy, ktoré boli na
začiatku epidémie sa nepotvrdili. Vzhľadom na situáciu sa aj v našom meste šili ochranné rúška na
tvár. V prvej etape šili rúška miestne krajčírky + FS Vargovčan a Oblík za pomoci pracovníkov mesta
a rúška už boli distribuované. V druhej etape sa na výrobe rúšok podieľali sociálny pracovníci spolu
s niektorými pracovníkmi mesta.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – chaoticky riešime investičné akcie. Dopredu musí byť jasné do
akého projektu vstupujeme a aké je spolufinancovanie, napr. školy. Aj škola musí mať schválený
plán investičných akcií. Treba určiť presné, jasné pravidlá pre každého a tie aj dodržiavať. Ak sa
vyskytne nejaký nepredvídaný výdavok v rámci projektu, tak si organizácia musí nájsť vlastné
finančné prostriedky.

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 7/7 za.

k bodu 5/ Analýza rozpočtu mesta

Referovala Mgr. Hrivniaková, vedúca finančného oddelenia. Informovala prítomných o analýze
rozpočtu mesta, ktorý predstavuje súbor úsporných opatrení v jeho príjmovej aj výdavkovej časti
v súvislosti s odhadovaným výpadkom príjmov v štátnom rozpočte v súvislosti s pandémiou
koronavírusu COVID-19. Uviedla, že denne prichádzajú informácie z médií, či mailov o všeobecnej
situácii v spoločnosti, v ŠR. Predpokladá sa pokles príjmov o 7%.
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Primátor – my sme pripravili v analýze úsporu cca 138.000,- Eur.
P. poslanec Ing. Babica – materiál je spracovaný optimisticky. Nie sú tam legislatívne opatrenia,
nie sú tam posuny daňových povinností, platenie preddavkov na daň, ktoré vláda schválila a iné
veci. Môj názor je, že pokles bude nie 7%, ale 10 %. Musíme byť opatrní, lebo nevieme do čoho
ideme a lepšie je mať finančnú rezervu.
Mgr. Hrivniaková – materiál nie je definitívny.
P. poslanec Ing. Babica – analýza je viac zameraná na rozpočtové organizácie, menej na mesto.
Opatrenia nie sú zatermínované, nie je tam uvedené, kto je zodpovedný.
Navrhujem do uznesenia prijať konkrétne a termínované opatrenia,
- predložiť novú organizačnú štruktúru, zohľadniť návrhy vyplývajúce z personálneho auditu a
hľadať rezervy v prenesenom výkone štátnej správy (t. j. matrika, stavebný úrad, školský úrad).
Z vlastných prostriedkov tam veľa doplácame – upraviť rozpočet iba do výšky refundácie týchto
výdavkov.
- upraviť výšku dotácií pre športové a iné aktivity,
- upraviť osvetlenie pri Malom kaštieli (svietime od 16:00 hod.)
Primátor – čo sa týka dotácií, s každým budeme rozprávať jednotlivo;
- u niektorých zamestnancov dochádza ku kráteniu úväzkov, niekde sa ukončuje pracovný pomer;
- na projektovom oddelení sa dokončujú len začaté projekty, nové sme pozastavili.
Prednosta – do 30. júna máme zastavené objednávky na mestskom úrade, objednáva sa len
v nevyhnutnom prípade;
- verejné osvetlenie v celom meste je možné stlmiť, ale je potrebné dokúpiť spínače, do ktorých by
sme investovali 300,- Eur.
p. poslanec Ferko – ideme dobrou cestou, čo sa týka vrátenia nájmu, investovania do starých
budov (ako napr. oprava hygienických zariadení v Dome služieb).

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE analýzu rozpočtu mesta
– jeho príjmovej i výdavkovej časti v súvislosti s odhadovaným výpadkom príjmov v štátnom
rozpočte, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA prijať konkrétne a terminované opatrenia na zvýšenie
efektivity vynaložených výdavkov v rozpočte mesta na rok 2020 v rozpočtových a príspevkových
organizáciách mesta a na mestskom úrade,
- predložiť mestskému zastupiteľstvu novú organizačnú štruktúru mesta so zohľadnením návrhov
vyplývajúcich z personálneho auditu vykonaného na MsÚ,
- v rozpočte na rok 2020 upraviť rozpočtové výdavky na financovanie prenesených kompetencií
a výdavkov s tým súvisiacich, iba do výšky refundácie týchto výdavkov,
- upraviť výšku dotácii poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020 na podporu záujmovej činnosti
v meste – športové a iné aktivity.
Zodpovedný: primátor mesta
T: 30. 6. 2020
Hlasovanie poslancov 7/7 za.
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k bodu 6/ Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v roku 2020

Primátor udelil slovo Mgr. Hrivniakovej. Tá uviedla, že ponuku na úver sme dostali od dvoch
spoločností a to od VÚB a. s. a Slovenskej sporiteľne a. s. Lepšie podmienky ponúkla Slovenská
sporiteľňa a. s. Ak by sme prijali úver 250.000,- Eur dlhová služba by činila 17,24 %. Suma ročných
splátok pri prijatí úveru by bola 4,44 %.
Sabová A. – kontrolórka mesta – podľa zákona o rozpočtových pravidlách je povinnosťou
kontrolóra preveriť podmienky pre prijatie nenávratných zdrojov financovania. Podľa § 17 ods. 6
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V našom prípade k 31. 3. 2020 je celková
suma dlhu 10,77 %.
Podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. ročné splátky návratných zdrojov financovania
vrátane výnosov a ročné splátky záväzkov z investičných dodávateľských úverov nesmú prekročiť
25 % skutočných bežných príjmov oslobodených o transfery a granty. V našom prípade je táto
hodnota 4,44 %. To znamená, že mesto spĺňa zákonom stanovené podmienky pre prijatie úveru.
Mgr. Glodová – základným dôvodom, prečo dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov pri
rekonštrukcii ObZS sú práce naviac a s tým súvisiace výdavky navyše.
Ing. Velebír – stavebný dozor – počas realizácie stavby sa vyskytli práce naviac, ktoré sú vyvolané
stavbou. Sú to práce, o ktorých nemohol vedieť ani projektant, ale sú to aj práce spôsobené
nezrovnalosťou oproti projektu a projektovej dokumentácii. Je to chyba projektanta. Nesedia tam
rozmery okien, priečky. Ďalšími nákladmi naviac sú požiadavky investora, napr. klimatizácia,
vchodové posuvné dvere a i., ktoré nie sú nevyhnutné a stavba sa dá zrealizovať aj bez týchto
požiadaviek naviac.
Práce naviac sú nevyhnutné v dôsledku stavebných prác ako sú omietky, odvetranie sociálnych
zariadení, zle zamerané okná.
EBC Group – náklady naviac - podľa projektu na staré dlaždice sme mali dať omietky, ale dlaždice
na niektorých miestach opadávali, museli sme ich osekať;
- rozdiel metráže potrubia vodovodu, kúrenia, kde pri zameraní skutočného stavu a projektu
nesedeli dĺžky vedení;
- potery podláh v rozpočte neboli;
- na streche neboli započítane strešné doplnky, príslušenstvo k streche;
- odvetranie sociálnych zariadení, ventilátory zarátané v projekte, potrubie nie;
- okná, kde boli rozdiely vo veľkosti otvorov;
- klimatizácia, ktorá je požiadavkou investora.
Naša firma by chcela túto stavbu realizovať do konca roka. Sme brzdení oknami a omietkami.
Veľkú časť neoprávnených nákladov tvorí strecha, zlý sklon.
Ing. Velebír – stavebný dozor – sklon strechy nespĺňa podmienky pre navrhovanú krytinu. Pri
pôvodnom sklone strechy hrozí zatekanie. Dodávateľ strechy odmieta dať záruku. Ani nové okná
v kotolni nie sú započítané v projekte. Nemôžeme urobiť novú fasádu so starými oknami. Urobiť na
stavbe treba to, čo je nevyhnutné. Vyšší komfort môže počkať.
P. poslanec Tkáč – rozvody ku klimatizačným jednotkám urobiť, ale samotné klimatizácie nie.
Môžu si ich kúpiť aj lekári sami.
Primátor - snahou mesta je urobiť takú stavbu, kde sa budú pacienti cítiť dobre a kde lekári
podpíšu s nami nájomné zmluvy. My ako mesto musíme do pol roka získať obsadenosť ObZS 50 %
a do roka 100 %.
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Mgr. Glodová – lekárom sa snažíme vyjsť v ústrety. V niečom sa im dá vyhovieť, inde zase nie.
(napr. každý chcel mať svoje sociálne zariadenie, čo tiež nebolo v projekte. Ale keďže táto
požiadavka by veľmi navýšila naše náklady, nebudeme im môcť v tomto vyhovieť).
 Prístup k zdravotnému stredisku – považujeme to za dôležitú investíciu. Z parkoviska
vybudovaného v minulom roku chceme zabezpečiť prístup k ObZS. Došlo by k rekonštrukcii
existujúceho schodiska a k vybudovaniu chodníka pre bezbariérový prístup od parkoviska
k vchodu do ObZS. Kvôli nevyhovujúcemu stavu schodiska je parkovisko ObZS využívané
minimálne, pričom zámer jeho využitia bol plánovaný primárne pre ObZS.
P. poslanec Tkáč – schodisko pri ObZS navrhujem rekonštruovať až v r. 2021.
P. poslanec Hricko – navrhujem zobrať vyšší úver a v prípade potreby ho môžeme využiť na
čokoľvek. Máme navrhnutú dobrú úrokovú sadzbu. Úroky pôjdu hore.
P. poslanec Ferko – ja by som poriešil niektoré projekty komplexne, napr. ObZS aj so schodmi, aj
s výťahom a zberný dvor tiež komplet celý. Multifunkčné ihrisko nech si financuje ZŠ.
Kreheľová DiS.art. – riaditeľka ZUŠ – keďže v ZŠ sme mali nájomné len na jeden školský rok,
potrebujeme niekde presťahovať výtvarný odbor ZUŠ. Podľa diskusií s primátorom výtvarný odbor
by sme presťahovali do suterénu ObZS, ale my potrebujeme pracovať už od septembra.
Primátor – navrhujem zobrať úver 250.000,- Eur, lebo nevieme, čo nás môže ešte na ObZS
prekvapiť.
Z rokovania MsZ odišiel zástupca primátora mesta Jozef Varga.
Hlasovanie za čerpanie úveru na položke - prístup k zdravotnému stredisku – 15.000,- Eur
- návrh rekonštrukcie schodiska v r. 2021

4/6 za, 2/6 zdržali sa

Hlasovanie za vodozádržné opatrenie KD – PD – 4.000,- Eur
5/6 za, 1/6 zdržal sa
Hlasovanie za stacionárnu ľadovú plochu s príslušenstvom PD – 19.040,- Eur
6/6 za
Hlasovanie za multifunkčné ihrisko – 8.000,- Eur
2/6 za, 3/6 zdržal sa, 1/6 proti
Hlasovanie za zvýšenie kapacity MŠ – 13.020,- Eur
5/6 za, 1/6 zdržal sa
Hlasovanie za rekonštrukciu telocvične – obklad – 17.000,- Eur
3/6 za, 2/6 zdržal sa, 1/6 proti
Hlasovanie za CIZS – 104.190,- Eur
6/6 za
Hlasovanie za vybavenie ObZS – 10.000,- Eur
- klilmatizačné rozvody

4/6 za, 2/6 proti

Hlasovanie za zberný dvor – 42.750,- Eur
- zmluva ešte nie je podpísaná, chceme sa vyhnúť komplikáciám, ktoré máme pri ObZS
- neoprávnené výdavky mesto nie je ochotné platiť
- drvič odpadu + váha
Spolu

4/6 za, 2/6 proti
193.000,- Eur
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P. poslanec Ing. Babica – ako je to s katolíckym domom?
Mgr. Glodová – boli sa na to pozrieť kompetentní, čakáme aké nájomné budú žiadať.
Kreheľová DiS.art. – pre nás je ten dom vhodná alternatíva, len je veľmi finančne náročná. Aj teraz
v tomto období sme na tom finančne veľmi zle, priam až likvidačne. Celkový rozpočet máme
380.000,- Eur na celý rok a z toho sme museli zoškrtať 91.000,- Eur. Na prevádzku nám zostalo
35.000,- Eur a zvyšok sú mzdy. Učitelia ak pracujú z domu, mali by mať celý funkčný plat, nie 80 %.
Mgr. Hrivniaková – výpočty nie sú zatiaľ fixné, stále prichádzajú nové informácie a stále sa hľadajú
riešenia.
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – 20 % v školstve zoškrtať je veľmi veľa. Školy unesú tak max. 5 %.
Primátor – MŠ budú dofinancované. Dofinancovanie ZUŠ zo strany štátu/EÚ fondov je otázne.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO prijatie úveru
na financovanie investičných aktivít v roku 2020, SCHVAĽUJE prijatie úveru na financovanie
investičných aktivít v roku 2020 v objeme 250.000 eur,
- poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa a. s. , Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava.
Hlasovanie poslancov 3/6 za, 2/6 proti, 1/6 zdržal sa.
Uznesenie nebolo schválené!
P. poslanec Ing. Babica – navrhujem rokovať o úvere 193.000,- Eur.

k bodu 6/ Schválenie prijatia úveru na financovanie investičných aktivít v roku 2020
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO prijatie úveru na
financovanie investičných aktivít v roku 2020, SCHVAĽUJE prijatie úveru na financovanie
investičných aktivít v roku 2020 v objeme 193.000 eur, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA rokovať s
finančnými inštitúciami o podmienkach poskytnutia úveru
Hlasovanie poslancov 5/6 za, 1/6 zdržal sa.

k bodu 7/ Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu na rok 2020

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 2 –
zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 - zmenu rozpočtu mesta
- v príjmovej časti zníženie rozpočtu o 66.216,64 € na 5.798.490,36 €,
- vo výdavkovej časti zníženie o 66.216,64 € na 5.798.253,36 €,
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- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 237,00 €,
ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta,
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v účtovníctve mesta v zmysle
predloženého návrhu.
Hlasovanie poslancov 6/6 za.

k bodu 9/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:

RNDr. Hedviga Rusinková ......................................

PhDr. Slavomír Karabinoš

Ing. Ladislav Babica ..................................

PhDr. Štefan Straka

prednosta mestského úradu

primátor mesta
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