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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

Zápisnica  

z 29. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou  

zo dňa 06. apríla 2022  

 

 

 

 

Program: 

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

2) Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a 

Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“                                                              predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

3) Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad 

Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“                                          predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

4) Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta                                                                     predkladá: PhDr. Štefan Straka                   

5) Schválenie zámeru prenájmu priestorov v kultúrnom dome                                  predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

6) Interpelácie poslancov 

7) Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Mgr. Ľuboš Sopoliga,  

Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová, Martin Tkáč  

Neprítomní:  Ing. Miloslav Kolesár, JUDr. Eva Knašinská, Ján Gašpar 
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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 8 z 11 poslancov.  

 

P. poslanec Ing. Babica – navrhujem stiahnuť bod 4) Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta                                                                     
z rokovania – prideľovanie dotácií nespĺňa náležitosti; 

- navrhujem prepracovať VZN a tak prideľovať príspevky. 

PhDr. Karabinoš, prednosta MsÚ – ja navrhujem schváliť tieto žiadosti bez nového VZN a potom VZN 
opraviť – chceme podporiť subjekty, aby mali z čoho financovať svoje akcie. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Babicu: 2/8 za, 2/8 zdržal sa, 4/8 proti (návrh nebol prijatý). 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Anna Fáberová 

              Členovia: Stanislav Hricko, Jozef Varga 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ľuboš Sopoliga, Jozef Knašinský 

2. Skrutátora: Mgr. Pavol Minár 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

Program, zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli 
v hlasovaní schválení 7/8 za, 1/8 zdržal sa. 

 

 

 

k bodu 2/ Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Revitalizácia vnútrobloku sídliska 
na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“ 

 
 
     Referoval primátor mesta. Uviedol, že mesto Hanušovce nad Topľou reaguje na výzvu zameranú 
na zlepšenie kvality života v meste  prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na projekt „Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a 
Budovateľská“. Je to už druhý pokus. Prvý nevyšiel. Je to ten istý projekt, ale v inom kole. Hlavným 
cieľom projektu je regenerácia vnútroblokového sídliska s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene, vytvorenie funkčného priestoru pre obyvateľov bytových domov 
vybudovaním trávnatých plôch so zeleňou, plôch detských ihrísk, ihriska s prvkami na cvičenie  
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a oddychových zón. Realizáciou projektu sa vytvorí nové multifunkčné ihrisko, detského ihrisko, 
pieskovisko, dažďová záhrada, kontajnerové stojisko, zakúpi sa mobiliár a zrekonštrujú sa priľahlé 
chodníky. Podmienkou projektu je schválenie podania žiadosti o NFP mestským zastupiteľstvom 
a schválenie povinného spolufinancovania 5% vo výške 16.059,84 Eur. Celkové oprávnené výdavky 
sú vo výške 321.196,82 Eur z toho NFP je 305.136,98 Eur.  
 
 
P. poslanec Tkáč – vypusti by som z toho dažďovú záhradu a vsunul tam kamerový systém.  
PhDr. Karabinoš, prednosta MsÚ - projekt je cielený na viac zelene medzi bytovými domami. 
P. poslanec Mgr. Sopoliga – tínedžeri, často do rána, hlavne v letných mesiacoch spievajú, fajčia, 
púšťajú hudbu. Keďže je to vnútroblok, vzniká tam ozvena, „zvuk sa tam zosilňuje“. Pôsobí to 
rušivo  – vlastná skúsenosť. 
P. poslanec Hricko – starším budú vadiť aj obyčajné preliezky, ale matky s malými deťmi fakt 
nemajú kam vyjsť. Ja by som v tom už nič nemenil. 
P. poslanec Knašinský – medzi bytovými domami je zalomené potrubie, treba ho najprv opraviť.  
P. poslanec Ing. Babica – z čoho budeme financovať spolufinancovanie? 
Primátor – ak bude projekt schválený, bude predmetom rokovania v rozpočte r. 2023. 
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87 na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry v mestách a regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt                        
č- NFP302070BYY4 s názvom „Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská       
v meste Hanušovce nad Topľou“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 321.196,82 Eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume 16.059,84 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov                  
z rozpočtu mesta v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok,  
BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť,  
- stanovisko Komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.  
SCHVAĽUJE  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC73-
2021-87 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej 
infraštruktúry v mestách a regeneráciu vnútroblokov sídlisk z Integrovaného regionálneho 
operačného programu na projekt č- NFP302070BYY4 s názvom „Revitalizácia vnútrobloku sídliska 
na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou“ (ďalej len „projekt“) a zároveň 
schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 
platným programom rozvoja mesta, 
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- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 321.196,82 Eur a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 

v sume 16.059,84 Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 

rozpočtu mesta v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok.                                                                                                            
Hlasovanie poslancov 6/8 za, 2/8 zdržal sa. 

 

 

 

 

k bodu 3/ Schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Zlepšenie podmienok MRK v 
meste Hanušovce nad Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“   

 
 
 
     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných o projekte zameranom na technickú 
vybavenosť v obciach pod názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad Topľou 
dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia 
a dobudovanie cestnej komunikácie a chodníka na ul. Kukorelliho (od pošty až ku Pastoračnému 
centru na ul. Kukorelliho), ktoré sú v zlom technickom stave. Podmienkou projektu je schválenie 
podania žiadosti o NFP mestským zastupiteľstvom a  schválenie povinného spolufinancovania 5% 
vo výške 29.075,12 Eur. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 581.502,39 Eur z toho výška NFP 
je 552.427,27 Eur. Stanovisko stavebnej komisie je kladné. 
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia navrhuje žiadosť neschváliť.  
 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry 
(pozemné komunikácie) z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu          
s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad Topľou dobudovaním základnej 
technickej infraštruktúry“ (ďalej len „projekt“), ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle podanej žiadosti o NFP a zabezpečenie 

finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

spolufinancovania a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu 

mesta, 
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- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok.                                                                                                              

stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť, BERIE                 
NA VEDOMIE 
- stanovisko Komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.  
SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-
SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania 
základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) z Operačného programu Ľudské zdroje 
za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Hanušovce nad 
Topľou dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ (ďalej len „projekt“), ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle podanej žiadosti o NFP a zabezpečenie 

finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

spolufinancovania a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu 

mesta, 

- aby primátor ako štatutárny zástupca mesta uzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

Hlasovanie poslancov 6/8 za, 2/8 zdržal sa. 

                                                                   

 

 

 bodu 4/ Schválenie príspevkov z rozpočtu mesta   

 

 

     Referoval primátor mesta. Vyzdvihol činnosť Klubu mladých, kde pracujú aj dobrovoľníci a OZ 
Roma. Novinkou v žiadostiach sú Zelenáči, ktorí sa starajú o verejné priestranstvá v meste.  
P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia navrhuje žiadosti presunúť na najbližšie MsZ a navrhuje 
schváliť nové VZN.  
PhDr. Karabinoš – do budúcna by sme chceli, aby žiadatelia dávali podrobný rozpočet. Nie je 
možné, aby žiadateľ pri dotácii napr. 3.000,- Eur, dal vyúčtovanie na 2.000,- Eur na občerstvenie.  
P. poslanec Mgr. Sopoliga – navrhujem, aby žiadateľ dostal 50% dotácie, vyúčtoval ju a potom 
dostal ďalších 50%. Takto by ste mali prehľad.  
- pri športe žiakov (voľnočasové aktivity), tu by som išiel do spolupráce so školou a využil by som 
financie  napr. v rámci krúžkov. Každé dieťa na začiatku školského roka dostane od ministerstva 
školstva „vzdelávací poukaz“ v hodnote cca 32 Eur, ktorý môže využiť na podobné aktivity. Chystá 
sa zvýšenie tejto sumy.   
P. poslanec Tkáč – v dôvodovej správe v žiadostiach sú rozdiely so skutočnou žiadosťou – 
vyvarovať sa takýchto chýb. 
Primátor – žiadosť Protifašistických bojovníkov nespĺňa podmienky schválenia príspevku. 
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť o finančný príspevok 
pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou zo dňa 24.1.2022 vo výške 6.000,- Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou ROMA zo dňa 29.11.2021 vo výške 9.000,- 
Eur 

- žiadosť o finančný príspevok pre FS Oblík zo dňa 29.11.2021vo výške 6.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre JDS zo dňa 7.12.2021 vo výške 2.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Zelenáčov Hanušovce nad Topľou zo dňa 17.03.2022 vo 

výške 6.000,- Eur. 
- Žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou zo dňa 

29.12.2021 vo výške 1.000,- Eur. 
BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť. 
SCHVAĽUJE  

- finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou vo výške 3.000,- Eur 
- finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma vo výške 3.000,-Eur 
- finančný príspevok pre FS Oblík vo výške 2.500,-Eur 
- finančný príspevok pre JDS vo výške 500,- Eur 
- finančný príspevok pre Zelenáčov Hanušovce nad Topľou vo výške 3.000,- Eur. 

Hlasovanie poslancov 5/8 za, 2/8 zdržal sa, 1/8 proti. 

 
 

 

k bodu 5/ Schválenie zámeru prenájmu priestorov v kultúrnom dome 

 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že p. Velebírovi Tomášovi skončil  koncom marca nájom na 
fitnes-centrum v budove Kultúrneho domu. V žiadosti požiadal MsÚ o predĺženie nájmu priestorov 
na dobu 5 rokov. Podotkol, že na tomto MsZ by sa schválil zámer prenájmu, ktorý by bol 
zverejnený a prenájom by sa schválil na ďalšom MsZ. Finančné nedoplatky voči mestu má 
vyrovnané.  

P. poslanec Ing. Babica – prečo p. Velebír neplatí elektrinu každý mesiac, ale dvakrát do roka. 
Prečo ho mesto dotuje?  

PhDr. Karabinoš – na ďalšie MsZ môžeme predložiť nájomnú zmluvu upravenú o dotaz.  

P. poslanec Ing. Babica – žiadosť nebola vo finančnej komisii, neviem sa k tomu vyjadriť; 

- zveľadenie týchto priestorov ako osobitný zreteľ, zaplatilo mesto.  

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO žiadosť Tomáša Velebíra 
o pokračovanie prenájmu v priestoroch v Dome kultúry pre pokračovanie prevádzky fitnescentra.  

BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie pre financie, správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť. 
SCHVAĽUJE 
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1. zámer prenájmu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:  
nebytové priestory v Dome kultúry na Zámockej ulici 159/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou na 
obdobie 5 rokov pre Ing. Tomáša Velebíra, Komenského 48, Hanušovce  nad Topľou o výmere 
280,03 m2 z toho 125 m2 na prízemí budovy a 155,03 v suteréne budovy.  
 
2. dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ zveľadil nevyužívané priestory mesta 
v havarijnom stave v ktorých poskytuje športové služby.  
 
3. cena nájmu bude v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Hanušovce nad Topľou vo výške 10 eur/m2/rok. 
ŽIADA primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností s dôvodom 
hodného osobitného zreteľa podľa tohto uznesenia v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona                  
č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie poslancov 6/8 za, 1/8 zdržal sa, 1/8 proti. 

 
 
 

k bodu 7/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:   

Mgr. Ľuboš Sopoliga  ......................................                Jozef Knašinský .................................. 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 18:35 hod. 

 

  



 

 

8 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        


