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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 9. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 16. 12. 2019 

 

 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky                                                                                 predkladá: primátor mesta 

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                             predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Správa z kontroly                                                                                                             predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

4) Plán práce HK na I. polrok 2020                                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

5) Informácia o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov          predkladá: PhDr. Štefan Straka 

6) Navýšenie miery úväzku zástupcu primátora                                                             predkladá PhDr. Štefan Straka 

7)  Rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019        

                                                                                                                                      predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková  

8) Doručené žiadosti občanov                                                                                predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

9) VZN mesta Hanušovce nad Topľu č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy škôl a školských zariadení                                                        predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

10) VZN č.6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                                                                                                                                       predkladá: Edita Koščová 

11)  Žiadosti o udelenie finančných príspevkov z rozpočtu mesta                     predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková    

12) Schválenie Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2020 – 2022  

                                                                                                                                       predkladá: Mgr. Mária Hrivniaková    

13) Prerokovanie správy  Najvyššieho kontrolného úradu z kontroly GDPR        

                                                                                                                                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

14) Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2020                  predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

15) Schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2020                                predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

16) Doplnenie člena komisie pre školstvo                                                             predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová  

17) Schválenie dodatku č.3 k zriaďovacej listine ZUŠ Hanušovce nad Topľou  predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová   

18) Rôzne 

19) Interpelácie poslancov 

20) Otázky verejnosti a diskusia 

21) Záver                                                                                      
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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 RNDr. Hedviga Rusinková  

              Členovia: Jozef Varga, Ing. Ladislav Babica 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Jozef Knašinský, Bc. Ján Voľanský  

2. Skrutátora: Martin Tkáč 

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 kontrolovaných bolo 21 
uznesení, väčšina bola splnených, alebo je plnení. Nesplnené sú 4 uznesenia.  

 
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 

uzneseniam:  č. 14/2018 – nový termín: 31.12.2019  č. 52/2019 – nový termín: 30.6.2020. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

k bodu 3/ Správa z kontroly 

 
     Referovala Ing. Sabová, kontrolórka mesta. Tá uviedla, že v súlade s plánom kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2019 bola vykonaná kontrola tvorby a použitia finančných 
prostriedkov fondov mesta, ktorej cieľom bolo preveriť tvorbu a čerpanie jednotlivých peňažných 
fondov v súlade s platnými právnymi predpismi. Kontrolovaný bol rok 2018 a to tieto fondy: 
Sociálny fond Mestský úrad, Sociálny fond školské zariadenia, Fond rezerv a rozvoja, Fond Veolia, 
Fond rozvoja bývania. Fond opráv bude súčasťou kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta na úseku miestneho hospodárstva. Bližšie informácie sú v správe z kontroly. Nebolo zistené 
žiadne porušenie právnych predpisov.  
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu z kontroly tvorby a 
použitia finančných prostriedkov fondov mesta, BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly tvorby a 
použitia finančných prostriedkov fondov mesta. 

Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

k bodu 4/  Plán práce HK na I. polrok 2020 

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Tá informovala, že v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení je povinnosťou kontrolóra raz za šesť mesiacov predložiť MsZ plán kontrolnej 
činnosti na nasledujúci polrok. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli od 
26. novembra 2019. Uviedla že od toho obdobia jej boli doručené pripomienky, ktoré boli zahrnuté 
do plánu kontrol a to kontrola na úseku nakladania s odpadmi za rok 2019 a kontrola dodržiavania 
schválených zásad súvisiacich s novelou zákona č. 553/2003 Z. z. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020, SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2020.  
Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

k bodu 5/ Informáciu o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektoch  

 

     Referoval primátor mesta. Oboznámil prítomných, že došlo k zmene vedúceho na oddelení 
investícií a rozvoja mesta, kde vedúcou sa stala Mgr. Glodová. Vystriedala Ing. Eštvaníka.  

Ľadová plocha – schválená s rolbou v hodnote 300.000,- Eur. V 1 etape bolo schválených 9 
ľadových plôch. Na východe bola schválená nám a Novej Ľubovni. Na zastrešenie máme 100.000,- 
Eur a chceli by sme sa zapojiť do výzvy na získanie ďalších finančných prostriedkov na zastrešenie 
ľadovej plochy. Je to výzva PSK.  

Dom smútku – v jari chceme dokončiť chodník pre imobilných do toaliet. 

Kultúrny dom -  stavba je skolaudovaná. Budeme hľadať externé zdroje na financovanie interiéru. 
Na rekonštrukciu schodiska a vestibulu sme už podali žiadosť v septembri. Zatiaľ tam neprebehla 
ani administratívna kontrola.   

Parkovisko pri ObZS – dokončené - plní svoju funkciu. 

Prístupová cesta k MŠ – je vyasfaltovaná. Bola v dezolátnom stave.  

Zberný dvor – čakáme na podpis zmluvy.  

Grófsky park – hlavnou témou a úlohou sú chodníky a osvetlenie. Ďalší dôležitý prvok je tam 
amfiteáter, ktorý by sa mal nachádzať pri kultúrnom dome. Bude to otvorený amfiteáter na 
spoločenské akcie a kultúrne podujatia. V hornej časti parku by sa malo nachádzať detské ihrisko. 
V strede parku, kde sa teraz nachádza kruhová plocha sme navrhli hudobný, alebo tanečný 
pavilón. Žiadame o príspevok 900.000,- Eur. Projekt prešiel prvým kolom hodnotenia. V rámci 
celého Slovenska bolo podaných 66 žiadostí v hodnote 50.000.000,- Eur. Alokácia pre celé 
Slovensko je 10.000.000,- Eur.  

ObZS – momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania. Možno už v januári 2020 začatie 
stavebných prác.  
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ZUŠ – je zateplená. Projekt sa stihol v termíne.  

ZŠ – učebne sú už zrekonštruované. Dodáva sa vybavenie – počítačová technika. 

MŠ – máme pozitívne hodnotenie druhej exante kontroly pred podpisom zmluvy. Po podpísaní 
zmluvy s dodávateľom bude druhá exante kontrola po podpísaní zmluvy.  

Ihrisko MŠ – realizácia – jar 2020. 

Ul. Jarmočná – projekt máme vypracovaný. Podávame žiadosť o vodoprávne povolenie. VVS to má 
v pláne investícií na rok 2020.  

Potoky – SVP má snahu spevniť brehy na ul. Bukovské. 

Telocvičňa ZŠ – je práve v realizácii. Je už zrekonštruovaný - natretý strop, steny, ukladá sa 
podlaha (mala by byť odpružená).  

Spojená škola – majetok by mal byť prevedený na Spojenú školu vo Vranove nad Topľou. Budeme 
sa snažiť o prenájom časti priestorov tejto budovy, aby mohli byť zriadené špeciálne elokované 
triedy, hlavne  pre žiakov s postihnutím typu B a C.  

Vianočné trhy – poďakovanie patrí prednostovi a zástupcovi mesta za skrášlenie a vybudovanie 
nových vianočných ozdôb (nový stromček, betlehem). Poďakovanie patrí aj mestu Sabinov za 
zapožičanie vianočných stánkov. Každý rok by sme chceli zorganizovať benefičnú akciu – tohto 
roku výťažok bol venovaný obetiam po výbuchu plynu v Prešove na Mukačevskej ulici. Vyzbieralo 
sa necelých 3.000,- Eur.  

P. poslanec Ing. Babica – vianočné trhy bol dobrý nápad, nevieme to rozšíriť na viac dní? 

Zástupca primátora J. Varga – tento rok bol skúšobný (test, či v budúcnosti má zmysel niečo také 
organizovať) a chceme sa zapojiť aj do výzvy na nákup vianočných drevených stánkov. 

P. poslanec Tkáč – SVP pri čistení potoka poškodil zábradlie po celej dĺžke, 

- stánkári na vianočných trhoch platili daň za užívanie verejného priestranstva?  

- medzi parkoviskom a cestou pri MŠ mohla zostať aj zelená plocha, je to tam ako betónová 
džungľa, 

- v Špeciálnej základnej škole máme aj žiakov v kategórii A? 

PaedDr. Vargová, školský úrad – áno máme 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, BERIE NA VEDOMIE informáciu o aktuálnom 
stave realizovaných a pripravovaných projektoch. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za. 

 

  

k bodu 6/ Navýšenie miery úväzku zástupcu primátora 

 

     Referoval primátor mesta. Uviedol, že Jozef Varga – zástupca primátora, za rok 2019 urobil 
mnoho práce vo viacerých oblastiach, ako vyčistenie potoka – komunikácia s VSP, zasadnutie vlády 
– komunikácia s politikmi, úprava pešej zóny, Šóšovského kaštieľa, spolupráca s MsKS a FS 
Vargovčan a mnohé ďalšie aktivity, preto navrhol aj s p. prednostom navýšenie úväzku primátora 
o 10%. 

P. poslanec Tkáč – o plate zástupcu od 1. 2. 2019 rozhoduje primátor. Ak máte peniaze v rozpočte, 
môžete plat dvihnúť. My o plate nerozhodujeme. Plat zástupcu primátora musíte do 30 dní 
zverejniť na stránke mesta. Môže sa stať, že my úväzok zvýšime a v rozpočte nebudú peniaze. 
Dodnes som nevidel poverenie s činnosťami, ktoré má zástupca vykonávať. Kontrolórka má tiež 
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dosť práce a tiež je na 50% úväzok. Ak máme zvýšený počet projektov, tak bude treba viac 
kontrolovať.  

Prednosta – na úrade sa robí niečo nekalé, tak to treba kontrolovať. Je to naša úloha pracovať 
na rozvoji mesta. Preto, že sa viac snažíme, nás treba viac kontrolovať? Vy podajte návrh na 
zvýšenie úväzku kontrolórky, ale teraz riešime zástupcu primátora. 

P. poslanec Ing. Babica – nie je rozhodujúci úväzok, ale výsledky práce. Môžete oceniť jeho prácu 
formou odmeny. Úväzok nerieši nič.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO navýšenie miery úväzku zástupcu 
primátora na 60% od 1.1.2020, SCHVAĽUJE navýšenie miery úväzku zástupcu primátora na 60% od 
1.1.2020. 

Hlasovanie poslancov 3/6 za, 3/6 zdržali sa.  

Uznesenie nebolo prijaté.  

 

k bodu 7/ rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 

 
     Referovala Mgr. Hrivniaková. Oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3 a zmenou 
rozpočtu mesta v príjmovej aj vo výdavkovej časti. V príjmovej časti je zvýšenie o 57.341,- Eur a vo 
výdavkovej časti zvýšenie o 22.887,- Eur.  

+ Veolia – rekonštrukcia teplovodných zariadení – zmena v rozpočte  

P. poslanec Ing. Babica – vianočný koncert p. Servickej dňa 26. 12. 2019 – žiada o príspevok od 
mesta 500,- Eur 

Mgr. Lipčáková – na úrovni mesta máme pre Vianocami dosť koncertov, nepotrebujeme žiaden 
cudzí koncert. Cirkvi si môžu schváliť oferu na dofinancovanie koncertu.  

 

Na rokovanie MsZ prišiel Mgr. Hanzo. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu  
rozpočtu mesta na rok  2019, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie, pre správu 
majetku mesta a pre podnikateľskú činnosť k rozpočtovému opatreniu č. 3 - zmene rozpočtu 
mesta na rok 2019, SCHVAĽUJE   
- rozpočtové opatrenie č. 3 -   zmenu rozpočtu mesta 

-  v príjmovej  časti zvýšenie     o 84.235,03 €  na 5.538.034,43  
-  vo výdavkovej časti zvýšenie o 58.678,71 €  na 5.371.138,17 €, 
-  t. j.  výsledok hospodárenia celkový v objeme 166.896,32 € 
- navýšenie o 500 eur pre RKC v Hanušovciach nad Topľou na podporu vianočného 

koncertu 
- zmenu účelu použitia prostriedkov fondu rezerv a rozvoja podľa investičných aktivít nasledovne  
(celkový objem použitia prostriedkov FRR vo výške 345.026,90 € ostáva nezmenený): 
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aktivita prevod z FRR 

rekonštrukcia strechy ZUŠ 324,00 

rekonštrukcia MŠ -656,00 

zníženie energetickej náročnosti KD -5393,00 

dom smútku/cintorín 4656,00 

ObZS parkovisko 1096,00 

kompostéry 340,00 

pastovník -4279,00 

hanušovský - medziansky  potok PD -17500,00 

kanalizácia jarmočná -29,00 

ObZS CIZS 4200,00 

cesta k MŠ 2174,00 

zníž energ náročnosti ZUŠ 1684,00 

multifunkčné ihrisko 288,00 

grófsky park 35,00 

PD regenerácia -  kultúrne osvetové  centrá 600,00 

stacionárna ľadová plocha 2814,00 

splátka úveru 9646,00 

spolu: 0,00 

 

- zmena rozpočtu MsKS na celkový objem v príjmovej aj výdavkovej časti 73.151 eur 

ŽIADA -  PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 
-  premietnuť  zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v účtovníctve mesta  v zmysle  
   predloženého návrhu. 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa.  

 

 

k bodu 8/ Doručené žiadosti občanov - Edita Puľová,  

Pod Šibenou 566/13, Hanušovce nad Topľou  

 

     Primátor mesta udelil slovo prednostovi MsÚ, ktorý oboznámil prítomných so žiadosťou p. 
Edity Puľovej, ktorá žiada o odkúpenie mestských parciel. Na týchto pozemkoch má postavený 
murovaný dom bez stavebného povolenia. Túto stavbu si chce zlegalizovať. Žiadosť bola 
predmetom rokovania stavebnej komisie. Komisia má výhrady v  tom, že dom je postavený 
rovno pri ceste - nie je dodržaná odstupová vzdialenosť od miestnej komunikácie. Podľa GP 
cesta zasahuje do domu. V skutočnosti sa cesta zužuje a do domu nezasahuje.  

PhDr. Dunda – dom je postavený na troch mestských parcelách. Je to prvá rodina, ktorá chce 
legalizovať svoju stavbu. Bolo by dobré, ak by sa to vysporiadalo.  

P. poslanec Tkáč – tam bude problém, ak sa tam budú potrebovať dostať hasiči.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO – žiadosť p. Edity Puľovej o 
odkúpenie časti pozemku : KN-C parcely č. 2607/4 o výmere 133 m2 (LV č. 1481), KNC parcely č. 2607/5 o 
výmere 17 m2 (LV č. 1481) a KN-C parcely č. 2607/14 o výmere 7 m2 (LV č. 1481) ako osobitný zreteľ, 
SCHVAĽUJE zámer predaja ako dôvod hodný osobitého zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:  

Novovytvorená C-KN parcela 2607/21 /GP č.127/2019) zastavené plochy a nádvoria o výmere 157 
m2  z pôvodnej C-KN parcely 2607/4 vedenej na LV č,1481, z pôvodnej C-KN parcely 2607/5 



 

 

7 

vedenej na LV č.1481 a z pôvodnej C-KN parcely 2017/14 vedenej na LV č.1481 – mesto Hanušovce 
nad Topľou pre: 
Edita Puľová, Pod Šibenou 566/13, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
ŽIADA PRIMÁTORA MESTA, aby prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ zabezpečil 
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností s dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa tohto 
uznesenia v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ dané parcely dlhodobo využíva - na 
predmetných pozemkoch postavila stavbu – murovaný dom bez stavebného povolenia, lebo 
nemala kde bývať so svojim zdravotne postihnutým synom. 

Z: Primátor mesta, T: 31. 12. 2019 
Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 zdržal sa. 

Uznesenie nebolo prijaté. Je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.  

 

 
k bodu 9/   VZN mesta Hanušovce nad Topľu č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2016 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
 

 

     Predkladá Mgr. Hrivniaková. Tá upovedomila prítomných o zmene VZN č. 6/2016 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, kde sa mení len príloha. Tá sa doplní do 
úplného znenia VZN. V prílohe sú uvedené čiastky na žiaka v jednotlivých druhoch škôl, školských 
zariadení a sú vyrátané k aktuálnemu stavu pri nápočte žiakov k 15. 09. 2019. 

P. poslanec Ing. Babica – je to viac oproti minulému roku o 24% na žiaka. 

Mgr. Hrivniaková – je to reálny nápočet na spotrebu v jednotlivých zariadeniach. Sú tam zahrnuté 
prevádzkové náklady, noví pedagogickí zamestnanci, údržbár (na polovičný úväzok). 

P. poslanec Ing. Babica – finančná komisia odporúča schváliť VZN. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh VZN mesta o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2020, BERIE 
NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie, pre správu majetku mesta a pre podnikateľskú činnosť,  
SCHVAĽUJE  VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a školských zariadení na r. 2020. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
  

k bodu 10/   VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 

 

     Referovala p. Koščová – dane a poplatky, ktorá predniesla VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady, kde správca navrhuje upraviť sadzby dane. K navýšeniu nás prinútili 
legislatívne zmeny v štáte, zvyšovanie množstva odpadu, navýšenie ceny za uloženie odpadu. 1 
tona odpadu stála 6,21 Eur, teraz stojí 7,- Eur. Celkové náklady za odvoz odpadu nás budú stáť v r. 
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2019  60.000,-  Eur. Mesto doplatí zo svojho rozpočtu 12.500,- Eur. Tento rozdiel sme riešili 
úpravou týchto sadzieb.  

Ing. Digoňová – odpadové hospodárstvo – za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu  
a objemného odpadu zaplatí mesto 25,56 Eur, uloženie odpadu 7,- Eur, za stavebný odpad 15,- Eur 
a za uloženie 7,- Eur. Množstvo odpadu sa nám zvyšuje. V roku 2011 bol zmesový komunálny 
odpad 509 ton, v roku 2019 vrátane novembra je to 630 ton odpadu.  

Koščová – dane a poplatky – k 30. 10. 2019 máme predpis na dani za TKO 49.676,10 Eur, 
zaplatených bolo 46.830,95 Eur a celkové náklady za zneškodnenie TKO sú 50.034,67 Eur. To 
znamená, že mesto už teraz dopláca 3.203,72 Eur. Ak pripočítame november a december, budeme 
v strate 12.500,- Eur.  

P. poslanec Ing. Babica – rozdiel je len 358,57 Eur. Vy do toho nepočítajte to, čo ste predpísali 
a občania neplatia. Kto to má doplatiť? Občania? Vy máte nedoplatky vymáhať! 

Koščová – dane a poplatky – v 55 prípadoch je TKO nevymožiteľné – lustráciu vykonal Mgr. Pilát 
Miroslav – právnik. 

P. poslanec Ing. Babica – vo VZN neriešite sociálne prípady. Ak je sociálny prípad, tak mu dajte 
výnimku a nie vy mu dáte predpis a potom to rozúčtujete do ceny odpadu pre všetkých občanov. 

Prednosta – stav s neplatičmi je tu dlhodobý. V rámci možností vymáhame, ale nie vždy sa to 
podarí. 

P. poslanec Tkáč – vy ste do sumy zaplatenej Kositu zarátali aj občanov, ktorí si sami zaplatili za 
vývoz TKO. Podľa môjho prepočtu sme v pluse 7.000,- Eur. Do ceny občanov by nemal ísť odpad, 
ktorý máme z mestských investičných akcií, 

- výber dodávateľa na zber odpadu riešiť v novembri, aby sme vedeli v decembri, či máme dvíhať 
cenu TKO, alebo nie. 

P. poslanec Ing. Babica – treba uvažovať o návrate k lístkovému systému. Chceme motivovať ľudí, 
aby triedili odpad a účtujeme mu paušál. Aj keď je prázdna, poloprázdna, či plná nádoba, všetci 
platia rovnako.  

Primátor – súhlasím s p. Babicom, ten kto produkuje viacej odpadu, mal by platiť viacej. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na unesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Hanušovce nad 
Topľou, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku a podnikateľskú 
činnosť pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou, NESCHVAĽUJE  VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné Odpady na území mesta Hanušovce nad Topľou, ŽIADA 
PRIMÁTORA MESTA vypracovať analýzu príjmov a výdavkov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  a pripraviť návrh optimálneho riešenia, vrátane VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. T: 31.10.2020, Z: primátor mesta  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

k bodu 11/   Žiadosti o udelenie finančných príspevkov z rozpočtu mesta  
 

 

     Primátor mesta udelil slovo Mgr. Hrivniakovej, ktorá oboznámila prítomných so žiadosťami 
o dotácie na rok 2020, ktorými sú Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou, Športový klub 
Pelikán, OZ Kvapka a nádej, OZ Pod Šibenou Roma, Klub Slovenských turistov Krokus, Karate 
Dojo Pivovarník a FS Oblík. V materiáloch ste mali uvedené, kto koľko žiadal. Žiadosti 
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obsahovali všetky náležitosti v súlade s internými predpismi. V rozpočte mesta bol vyčlenených 
objem finančných prostriedkov 22.000,- Eur.  

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov, ktorý vzišiel z  finančnej komisie: 

Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou – 5.000,- Eur 

Športový klub Pelikán – 3.500,- Eur 

OZ Kvapka a nádej – 500,- Eur 

OZ Pod Šibenou Roma – 5.000,- Eur 

Klub Slovenských turistov Krokus - 1.000,- Eur 

Karate Dojo Pivovarník – 2.000,- Eur 

FS Oblík – 5.000,- Eur. 

Hlucho-Horvát OZ Roma – žiadosť sme si dali na 12.000,- Eur. Reprezentujeme naše mesto. Ak 
nezapojíme rómskych chlapcov do športového a kultúrneho diania, budú holdovať alkoholu 
a drogám. A keď prepuknú drogy, tak sa bude kradnúť. Chceme založiť klub dorastencov, aj 
žiakov do 11 rokov. S 5.000,- Eur len ťažko budeme vedieť vyhospodáriť. Žiadam o zvýšenie 
aspoň o 2.000,- Eur. Dostali sme sponzorské od Obce Petrovce, Obce Ďurďoš, Zvar Hanušovce 
nad Topľou, ale sponzori sa zháňajú veľmi ťažko.  

P. poslanec Mgr. Hanzo – financie sa dajú riešiť ešte aj počas roka.  

P. poslanec Ing. Babica - aspoň polovicu by ste si mali financovať sami. Ak by sme vám dali 
všetky financie, potom by to bol mestský futbal.  

P. Pankuch Jozef – snažím sa rozvíjať šport v meste, pracujem na ďalších projektoch a ďakujem 
mestu za príspevok. 

 

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 
24.10.2019 vo výške 6.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou zo dňa 
30.10.2019 vo výške 8.180,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Kvapka a nádej zo dňa 11.11.2019 vo výške 500,- 
Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma zo dňa 21.10.2019 vo výške 
12.000,-Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad 
Topľou zo dňa 13.9.2019 vo výške 1.000,-Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Karate Dojo Pivovarník zo dňa 8.10.2019 vo výške 
2.700,-Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre FS Oblík zo dňa 4.10.2019 vo výške 6.000,-Eur. 
BERIE NA VEDOMIE  stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku a podnikateľskú činnosť 
SCHVAĽUJE 
- finančný príspevok pre Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou vo výške 5.000,- Eur 
- finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou vo výške 3.500,- 
Eur 
- finančný príspevok pre OZ Kvapka a nádej vo výške 500,- Eur 
- finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma vo výške 5.000,-Eur 
- finančný príspevok pre Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou vo 
výške 1.000,-Eur 
- finančný príspevok pre Karate Dojo Pivovarník vo výške 2.000,-Eur 
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- finančný príspevok pre FS Oblík vo výške 5.000,-Eur. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
                                                                                                                              

k bodu 12/Schválenie programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2020 -
2022 

  

     Referovala Mgr. Hrivniaková. Uviedla, že máme spracovaný návrh rozpočtu na rok 2020. 
Predpokladaný návrh rozpočtu je pre rozpočtový rok 2020 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva 
rozpočtové roky r. 2021 a r. 2020 orientačný. Bol vypracovaný na základe východísk rozpočtu. 
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj ZŠ, ZUŠ, ŠJ ZŠ.  

P. poslanec Ing. Babica – materiály do MsZ žiadam posielať vo Worde, Exceli nie pdf, 

- rozpočet je mimoriadne napätý, nakoľko podielové dane sa na budúci rok znížia, 

- príjmy za stravné sú znížené – bezplatné stravovanie,  

- treba sa sústrediť na príjmy z dane z nehnuteľnosti, poplatky, nájomné za byty, 

- vyplácanie dividend Ozón, VVS, 

- pri výdavkoch sme urobili korekcie, napr. pri laviciach do domu smútku – nie je to 
nevyhnutná investícia, 

- prehodnotiť výdavky na odpady, 

- vysoké výdavky na kultúrnu činnosť, 

- školský úrad funguje pre 38 zariadení a všetky výdavky okrem transferu, ktorý príde, znáša 
mesto Hanušovce nad Topľou, t. j. 9.000,- Eur,  

- prehodnotiť zamestnancov, ktorí sú slabší a dať im to pocítiť aj finančne. 

Primátor – nechceme mesto zaťažovať úvermi, sme za predaj prebytočného majetku 
(autobusová čakáreň, pozemky), 

- staré lavice v dome smútku chceme použiť do druhej miestnosti (nie vyhodiť) a  jednu 
miestnosť sme chceli mať reprezentatívnu, preto nové lavice, 

- mnohé projekty sú podmienené vytvorením nového pracovného miesta (napr. telocvičňa – 
dostali sme 90.000,- Eur, ak sa vytvorí pracovné miesto, inak financie budeme musieť vrátiť) 
a takýchto projektov je viac, preto navýšenie v mzdových položkách. 

P. poslanec Tkáč – dali ste vypracovať personálny audit (asi zbytočne) , ktorý nám možno povedal, 
že máme prezamestnanosť a niekoho treba prepustiť a na druhej strane my ho nemôžme 
prepustiť, lebo budeme vracať peniaze za projekty. 

Primátor – na základe personálneho auditu vyvodzujeme dôsledky – jeden zamestnanec už bol 
prepustený. 

P. poslanec Mgr. Hanzo – z úverových zdrojov treba financovať veľké veci, nie malé položky, ako 
napr. lavice do domu smútku,  

- treba nájsť stred investovania. 

RNDr. Verčimáková, riaditeľka ZŠ – telocvičňa ZŠ – z našich financií sme opravili strechu, ktorá 
pretekala, maľba tiež išla z našich financií. Takže nielen mesto investuje do ZŠ, ale aj my sa snažíme 
pomôcť. Ďakujem za podporu obkladu do telocvične, nakoľko bez neho je to pre deti nebezpečné. 
Chceme v telocvični urobiť striedačku, oslovila som aj ostatné obce, napr. obec Pavlovce nám 
prisľúbila  nejaký príspevok.  

Primátor – niektoré investičné akcie neslúžia len pre naše mesto, ale aj pre okolité obce, preto 
budem rád ak prispejú aj oni. 
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P. poslanec Tkáč – Hanušovské noviny nerobte 34 stranové a farebné, stačí menej strán a bez 
farby, 

- prehodnotiť paušálne výdavky – požiarna ochrana, externý poradca pre získavanie eurofondov, 
správca počítačovej siete a iné – lepšie by bolo po vykonaní činnosti hneď vyfaktúrovať, nie platiť 
paušály. 

Primátor – my s externým poradcom na eurofondy ročne ušetríme niekoľko desaťtisíc Eur. 

Kontrolórka Ing. Sabová – rozpočet bol vypracovaný v súlade s predpismi a zákonmi 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej samosprávy. Bola dodržaný informačná 
povinnosť. Rozpočet je vykázaný ako prebytkový. Prebytok je vykrytý prijatím úveru. 

Primátor – šetrenie si vieme predstaviť, ale máme ako manažment voľnú ruku v tom, kde 
ušetríme? 

P. poslanec Ing. Babica – áno.  

P. poslanec Mgr. Hanzo - rozpočet sa vyvíja a stále je priestor na úpravu. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, PREROKOVALO návrh Programového rozpočtu mesta 

Hanušovce nad Topľou na rok 2020 -2022, BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie k 
návrhu Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 - 2022, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrh Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou 
na rok 2020 - 2022, SCHVAĽUJE programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 v 
príjmovej i výdavkovej časti nasledovne: 
1. v príjmovej časti vo finančnom objeme  5.859.307 € v tom: 
   a) bežné príjmy    4.382.517,00 
   b) kapitálové príjmy    1.151.874,00 
   c) finančné príjmy       324.916,00 
2. výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.859.070 €. 
   a) bežné výdavky    4.281.420,00 
   b) kapitálové výdavky    1.462.893,00  
   c) finančné výdavky        114.757,00 
3. Položkový rozpis vybraných položiek rozpočtu tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia 
4. Rozpočet MsKS Hanušovce nad Topľou v príjmovej i výdavkovej časti vyrovnaný vo finančnom 
objeme 75.211,00 € 
- rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2021 a 2022 ako rozpočet orientačný, 
- programový rozpočet v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty pre 
rok 2020-2021 -2022, 
- čerpanie úverových zdrojov na realizáciu kapitálových výdavkov 
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investičná aktivita Objem úverových 

drojov € 

Vlastné zdroje 

€ zberný dvor 42750   
most cez potok str. 002   5000 

kanalizácia Jarmočná   5000 

pastovník   8000 

vybavenie ObZS 20000   

úver CIZS str. 010 30190   

rekonštrukcia telocvične obklad 17000   

chodník cintorín   2000 

zvýšenie kapacity MŠ 13020   

zvýš. kí. kompetencií ZŠ str. 201   3425 

multifunkčné ihrisko zelená plocha 8000   

detské ihrisko pri MŠ   1500 

stacionárna ľad plocha s príslušenstvom PD 004 19040 960 

prevencia kriminality   3413 

výkup pozemkov cintorín   8000 

chodník MŠ   8500 

parkovacie miesta   15000 

chodník k MŠ rozšírenie   5000 

úver - už skôr čerpané výdavky   55187 

spolu: 150000 120985 
 

 

 

Príloha číslo 1  

 

Bežné príjmy 

položka 
Druh príjmu 

rozpočet 

2020 v € 

111 daň z príjmov FO 1 764 300 

121 daň z nehnuteľnosti 76 900 

133 dane a poplatky za služby 57 740 

211 príjmy z podnikania   

212 príjmy z vlastníctva 127 440 

221 administratívne poplatky 15 830 

223 

poplatky z náhodného predaja a 

služieb 88 450 

243 úroky z fin. hospodárenia 950 

292 ostatné príjmy 1 695 

311 granty 0 

312 transfery 2 249 212 

  bežné príjmy celkom 4 382 517 
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Bežné výdavky 

položka 

Druh príjmu 

návrh 

rozpočtu 

2020 

111 výkonné a zákonodarne orgány 476 373,00 € 

  z toho 610 mzdy, platy 278 180,00 € 

            620 poistné 108 193,00 € 

            630 tovary a služby 90 000,00 € 

            640 bežné transfery   

112 tovary a služby 11 720,00 € 

170 

transakcie verejného dlhu, splátky 

úverov 10 127,00 € 

220 civilná obrana 200,00 € 

320 ochrana pred požiarmi 2 000,00 € 

360 verejný poriadok a bezpečnosť 24 022,00 € 

451 cestná doprava 9 200,00 € 

510 nakladanie s odpadmi 50 000,00 € 

520 nakladanie s odpadovými vodami 12 000,00 € 

530 znižovanie znečistenia 0,00 € 

540 ochrana prírody a krajiny 3 000,00 € 

610 rozvoj bývania 33 940,00 € 

620 rozvoj obcí 267 113,00 € 

640 verejné osvetlenie 12 630,00 € 

810 rekreačné a športové služby 6 300,00 € 

820 kultúrne služby 20 000,00 € 

830 vysielacie a vydavateľské služby 8 560,00 € 

840 náboženské a iné spol. služby 13 600,00 € 

860 rekreácia, kultúra a náboženstvo 68 200,00 € 

9111 Predprimárne vzdelávanie  MŠ 428 368,00 € 

9211 Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 545 120,00 € 

9221 vyššie sekundárne vzdelávanie ZŠ 977 465,00 € 

950 vzdelávanie nedef. podľa úrovne ZUŠ 533 807,00 € 

9602 vedľajšie služby v rámci prim.v.ŠJ MŠ 118 506,00 € 

9606 vedľajšie služby v rámci 1. st. ŠJ ZŠ 273 100,00 € 

1012 invalidita a ťažké zdravotné post.  94 296,00 € 

1020 staroba 48 795,00 € 

1040 rodina a deti 120 000,00 € 

1050 nezamestnanosť 43 777,00 € 

1070 

sociálna pomoc občanom v hmotnej 

núdzi 29 500,00 € 

1090 sociálne zabezpečenie inde nešpecifik.  39 701,00 € 

 
bežný rozpočet spolu  4 281 420,00 € 

 

ŽIADA  PhDr. Štefana Straku, primátora mesta 

-  premietnuť  zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v účtovníctve mesta  v zmysle predloženého 
návrhu. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 
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k bodu 13/   Prerokovanie správy z Najvyššieho kontrolného úradu SR z kontroly GDPR 

 

 

     Predkladá PhDr. Karabinoš, prednosta MsÚ. Ten upovedomil prítomných o kontrole z NKÚ, 
ktorá navštívila MsÚ v júni a vykonali kontrolu dodržiavania GDPR. Predmetom kontroly bola 
harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných údajov s nariadením GDPR, zabezpečenie 
osobných údajov občanov v databázach a informačných systémoch a finančné prostriedky 
vyčlenené na implementáciu povinností a opatrení podľa nariadenia GDPR. Našou povinnosťou 
bolo oboznámiť MsZ s výsledkom kontroly.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  správu  Najvyššieho 
kontrolného úradu SR z kontroly GDPR. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

 

K bodu 14/   Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2020 

 

     Referoval PhDr. Karabinoš. Uviedol, že máme posledné MsZ v r. 2019, preto predložil návrh 
plánu práce MsZ na rok 2020. MsZ sa budú konať v dvojmesačných intervaloch, stále v stredu so 
začiatkom o 14:00 hod. Výnimkou je decembrové MsZ.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO schválenie plánu práce 
mestského zastupiteľstva na rok 2020, SCHVAĽUJE plán práce mestského zastupiteľstva na rok 
2020 termínmi: 
26. februára 2020 správa o činnosti HK mesta za rok 2019,  
- ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 na úseku civilnej ochrany, krízového 
riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania,  
- plán práce komisií pri MsZ 
29. apríla 2020 
24. júna 2020 plán kontrolnej činnosti HK na II: polrok 2020 
-záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019 
26. augusta 2020 
28. októbra 2020 východiska k programovému rozpočtu mesta na rok 2021 
16. decembra 2020  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021, 
- programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 s výhľadom na roky 2022- 
2023 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
 

k bodu 15/   Schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 

 
 

      Predkladá PhDr. Karabinoš. Ten upovedomil prítomných o pláne verejného obstarávania na rok 
2020. Je možné, že podľa okolností sa môže tento plán v priebehu roka doplniť.  
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Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO  Plán verejného obstarávania na 
rok 2020, SCHVAĽUJE  Plán verejného obstarávania na rok 2020. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
  

k bodu 16/   Doplnenie člena komisie pre školstvo 
 
 

     Primátor mesta udelil slovo PaedDr. Vargovej, ktorá oboznámila prítomných s návrhom na 
odvolanie člena komisie pre školstvo a voľbu nového člena. Predsedníčka komisie pre školstvo 
podala návrh na odvolanie členky Mgr. Márie Čurlíkovej, nakoľko sa 4x po sebe bez udania 
vážneho dôvodu nezúčastnila zasadnutia komisie. Návrh nového člena sa prerokoval na komisii 
a bola navrhnutá Mgr. Eva Lešková. 

 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO v zmysle Rokovacieho 
poriadku komisií pri MsZ v Hanušovciach nad Topľou podľa článku III ods. 2 návrh predsedníčky 
Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou na odvolanie člena tejto komisie - Mgr. Márie 
Čurlíkovej a súčasne prerokovalo návrh na voľbu nového člena komisie  - Mgr. Evy Leškovej, BERIE 
NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k návrhu odvolania 
člena komisie pre školstvo a voľbu nového člena tejto komisie, SCHVAĽUJE odvolanie členky 
komisie pre školstvo – Mgr. Márie Čurlíkovej a voľbu novej členky komisie pre školstvo – Mgr. Evy 
Leškovej. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 

                                                                                                                 

k bodu 17/  Schválenie dodatku č.3 k zriaďovacej listine ZUŠ Hanušovce nad Topľou 
 
 
     Referovala PaedDr. Vargová. Uviedla, že Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ spočíva vo 
vyradení Elokovaného pracoviska na Budovateľskej ulici č. 428/4, ako súčasti ZUŠ Budovateľskej 
428/4, Hanušovce nad Topľou zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. októbru 2019. Bolo to 
prerokované v komisii pre školstvo. Komisia podala návrh na schválenie.  
 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh Dodatku č. 3 k 
zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.4.2013, BERIE NA VEDOMIE stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ 
Hanušovce nad Topľou k Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Budovateľská 
486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SCHVAĽUJE Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 
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k bodu 18/  Rôzne - oboznámenie s výsledkami personálneho auditu na MsÚ v Hanušovciach 
nad Topľou  

 
 

     Predkladá PhDr. Karabinoš. Ten upovedomil prítomných o výsledkoch personálneho auditu na 
MsÚ. Audit realizoval Inštitút manažérskych systémov pri Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja 
Bela. Cieľom auditu bolo zistiť reálnu vyťaženosť jednotlivých zamestnancov a ich podrobnú 
pracovnú náplň. Počas jedného mesiaca si zamestnanci robili autosnímku pracovného času (aké 
činnosti robili v akých časoch) a druhou časťou auditu bol osobný pohovor s audítormi 
a hodnotenie zamestnancov priamym nadriadeným. Do auditu bol zaradený celý mestský úrad 
a MsKS. Do auditu neboli zaradený zamestnanci komunitného centra, kamerového systému 
a miestnej občianskej poriadkovej služby, nakoľko tieto pracovné miesta sú vytvárané v rámci 
projektov a ich počet je vopred definovaný. V audite 60 % zamestnancov nevedelo uviesť, kto ich 
zastupuje počas ich neprítomnosti, 41% zamestnancov nebolo schopných uviesť presný názov 
svojho pracovného miesta. Až 2/3 zamestnancov uviedlo ako hlavný problém, zlé pracovné vzťahy. 
Medzi hlavné odporúčanie, ktoré z auditu vzišlo, bolo vypracovať nové pracovné náplne práce, 
lebo buď sú veľmi všeobecné, alebo neaktuálne. Vyskytli sa aj duplicitné činnosti a niektorí 
zamestnanci zo svojho 8 hod. času odpracujú 4 hod. a niektorí zamestnanci sú v práci do večera. Aj 
na základe auditu už bol s jedným zamestnancom rozviazaný pracovný pomer. Pristúpili sme aj 
k presunom agendy zamestnancom, ktorí sú menej vyťažení. V audite bolo cez 30 zamestnancov. 
V mestách s podobným počtom obyvateľov je zamestnaných 15 – 18 zamestnancov. Je tu 
prezamestnanosť. Niektorí zamestnanci robia niečo, na čo nemajú úplné vzdelanie, alebo 
kompetencie. Preto je potrebné zamestnancov školiť a vzdelávať aj v rámci komunikácie. MsÚ by 
mal mať nejakú úroveň. Niektorí nevedia robiť ani s Excelom. Zamestnanci v preddôchodkovom 
veku nemajú svojho zástupcu, čo tiež musíme riešiť. Úrad potrebuje generačnú výmenu. Úloha je, 
aby ľudia vedeli čo majú robiť, za čo zodpovedajú, čo sa od nich očakáva. 
Primátor – úrad treba nastaviť ináč, ale masívne prepúšťanie sa tu nechystá, skôr to budeme riešiť 
individuálne. Sú veci, ktoré sa mnohé roky neriešili a na to by sme chceli reagovať. Sú oblasti, kde 
potrebujeme personálne posilniť, ako napr. investičné oddelenie a oddelenie údržby a správy 
majetku mesta a sú oddelenia také, kde je prezamestnanosť.  
P. poslanec Tkáč – máme vymenený softvér na mzdy? 
Prednosta – áno, od nového roka. Uvažujeme aj nad výmenou softvéru na ekonomickom oddelení, 
ale cena je 8 – 10 tis. Eur. 
 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO 
- výsledky personálneho auditu na MsÚ v Hanušovciach nad Topľou  
Hlasovanie poslancov 7/7 za. 

 
V závere bodu rôzne vystúpil p. Molitoris z ulice Bukovské, ktorý chce vysporiadať pozemok, ktorý 
stále obhospodaroval. Z pléna dostal odpoveď na zameranie pozemku geodetom.  
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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 Knašinský ................................                              Bc. Ján Voľanský  .................................. 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                     PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                      primátor mesta  

 

 

 


