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Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

Z á p i s n i c a 

 z 18. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 16. decembra 2020   

 

Program: 

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

2) Kontrola plnenia uznesení                                                                                             predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

3) Správa z kontroly                                                                                                             predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

4) Plán práce HK na I. polrok 2021                                                                            predkladá: Ing. Alžbeta Sabová 

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

6) Schválenie čerpania úverových prostriedkov na bežné výdavky                           predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

7)  Žiadosti o udelenie finančných príspevkov z rozpočtu mesta                      predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

8)  Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                                                                                                                                                 predkladá: PhDr. Štefan Straka  

9) Návrh dodatku č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území  

mesta Hanušovce nad Topľou                                                                                 predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

10) Návrh VZN ktorým sa mení príloha č.1 Prevádzkového poriadku pohrebísk Mesta Hanušovce 

 nad Topľou, prevádzkového poriadku domu smútku                                         predkladá PhDr. Slavomír Karabinoš 

11) Schválenie Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2021 – 2023  

                                                                                                                                              predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

12) Doručené žiadosti občanov                                                                               predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

       a) Jozef Kolesár 

       b) Ing. Katarína Čerevková 

       c) Ing. Ľudmila Kohútová 

       d) Ing. Tomáš Velebír  

13) Odovzdanie majetku mesta do správy VVS a. s. – Kanalizácia na ulici Bukovská, časť Kamenec  

                                                                                                                                       predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

14) Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2021                  predkladá: PhDr. Slavomír Karabinoš 

15) Interpelácie poslancov 

16) Otázky verejnosti a diskusia 

17) Záver                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                         

Prítomní: Jozef Knašinský, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Mgr. Ján Hanzo, Ing. 

Ladislav Babica,                                                                                                                                                                                                                       

Ospravedlnení:    MVDr. Ján Čurlík, JUDr. Eva Knašinská, Bc. Ján Voľanský, Martin Ferko,                                                                                                                                                                                                                      
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k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

 

     Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo online formou. Otvoril ho 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.  

 

P. poslanec Tkáč – navrhujem body 12 a 13 presunúť do ďalšieho MsZ, pretože ak je MsZ online 
nemôžeme predávať a prenajímať majetok na dlhšie časové obdobie ako na 3 mesiace. 

Program rokovania s poslaneckým návrhom bol schválený v hlasovaní 6/6 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania bez bodov 12 a 13 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  

predseda: Jozef Varga 

       členovia: Martin Tkáč, Stanislav Hricko 

BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Hanzo, Ing. Ladislav Babica 

2. Skrutátora: RNDr. Hedviga Rusinková 

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 kontrolórke Ing. Sabovej. Tá oznámila, že boli kontrolované 9 uznesenia. 
Z toho bolo 8 splnených, 1 nesplnené a 1 je v plnení. Nesplnené je uznesenie 124/2019. 

 
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, RUŠÍ uznesenie č. 124/2019. 
 

Hlasovanie poslancov 6/6 za.  
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k bodu 3/ Správa z kontroly 

 
 
     Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 bola 
vykonaná kontrola účelovosti a efektívnosti dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce 
uzatvorených v roku 2019. Záverom kontroly bol prekročený rozpočet a to na úrovni 142,44 %. Do 
budúcna neodporúčam uzatvárať dohody na konzultačnú činnosť (využívanie zdrojov akčného 
plánu rozvoja okresu VT a štrukturálnych fondov EÚ) podpora školstva, športu a kultúry, nakoľko 
dokázať preukázateľnú efektívnosť či účinnosť takejto dohody je problematické. A nanajvýš 
s blízkom období bola na túto činnosť uzatvorená aj mandátna zmluva zverejnená dňa 19. 03. 
2019. Na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bolo z vlastných 
zdrojov mesta vyplatených 14.763,60 Eur. Ostatné činnosti boli financované cez projekty. 
Najvýraznejší podiel 44,04% z týchto zdrojov, teda 6.502,- Eur bolo vyplatených za činnosti 
súvisiace s kosením verejných priestranstiev, čo je dosť vysoká suma. Do budúca odporúčam: 

- uzatvárať dohody na presne stanovený účel, ktorý bude určený v predmete dohody, 
- dodržiavať rozpočtové pravidlá, 
- zvážiť možnosť vydania vnútornej organizačnej normy. 

Odporúčam prehodnotiť zmluvy na paušálne výdavky, napr. Odpad servis, p. Velebír, p. Hurný. 
Ing. Jenčíková, vedúca finančného oddelenia – súhlasím so zrušením paušálnych výdavkov p. 
Hurného a aj firmy, ktorá nám spravuje počítače. Ak máme byť efektívni, tak áno, za daný úkon 
faktúra, nie paušál. 
Primátor – bude zrušený paušál pre p. Velebíra, nakoľko mesto bude mať vlastného stavebného 
inžiniera.  
P. poslankyňa RNDr. Rusinková – ja navrhujem vyhotoviť vnútornú smernicu na uzatváranie 
dohôd. 
 
Na online zasadnutie MsZ sa pripojil Ing. Babica. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Správu z kontroly, BERIE NA 
VEDOMIE Správu z kontroly, ŽIADA PRIMÁTORA MESTA prehodnotiť a zrušiť všetky dohody 
a zmluvy, ktoré sú na paušálne výdavky a v nevyhnutných prípadoch namiesto toho uzatvoriť 
zmluvu na skutočne poskytnuté služby, resp. realizovaný úkon, 
- pripraviť vnútornú organizačnú smernicu, ktorej predmetom bude určenie systému a pravidiel 
odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd 

Z: primátor mesta, T: 01. 02. 2021 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

k bodu 4/  Plán práce HK na I. polrok 2021  

 
 
     Referovala Ing. Sabová. Uviedla, že podľa zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný 
kontrolór mesta raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán práce bol zverejnený od 
30. 11. 2020. V 15 dňovej pripomienkovej lehote som dostala pripomienku len k formálnej časti 
k bodu 2., ktorý znie:  zistiť, či kontrolovaný subjekt na základe nedostatkov zistených pri 
kontrolách vykonaných v roku 2019-2020 prijal opatrenia na ich odstránenie a či ich splnili 
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v stanovených termínoch. Mení sa na: zistiť, či kontrolovaný subjekt plnil opatrenia pri kontrolách 
vykonaných v roku 2019-2020. 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021, SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2021. 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

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

 

 

     K tomuto bodu programu informoval p. primátor PhDr. Štefan Straka.  

Materská škola – v polovici septembra sa otvorili prvé štyri triedy – herne, šatne, spálne. V januári 
2021 otvárame 5 triedu + kuchyňu. MŠ teraz funguje na poldennej prevádzke po dohode s RÚVZ. 
Všetkých osem kuchárok malo pozitívne testy na koronavírus.  

Ľadová plocha – je vydané územné rozhodnutie. Zabezpečujeme tri posledné stanoviská. Prebieha 
kontrola na Slovenskom zväze ľadového hokeja. Niekedy v jari by sme chceli začať spodnú stavbu.  

Rekonštrukcia cesty I/18 – rekonštrukcia mosta je ukončená. Čo sa týka chodníka, ten 
v pôvodnom znení neobsahoval celú rekonštrukciu chodníka. Po úspešnom jednaní s p. Šplíchalom 
zo Slovenskej správy ciest sa nám podarilo dohodnúť rekonštrukciu celého chodníka.  

Rekonštrukcia cesta Štúrova – Mierová – opravilo sa aj parkovisko pri bytových domoch                
na Štúrovej ulici, parkovisko pred MsÚ a tiež  vstupy do dvorov na Mierovej ulici.  

Zberný dvor – práce sa vykonávajú. Báli sme sa vývozu nebezpečného a iného odpadu zo zberného 
dvora, pretože by to bolo finančne náročné cca 20.000,- Eur. Nakoniec sa zistilo, že 90% odpadu je 
zemina.  

ObZS – rekonštrukcia interiéru by sa mala ukončiť v januári 2021.  

Kanalizácia Bukovské – je to náročná agenda, ale ak sa cca vo februári podarí odovzdať majetok 
do správy VVS a. s., potom sa občania budú môcť pripojiť na kanalizáciu. 

Kanalizácia Jarmočná, Slovenská – agendu sme postupovali pre VVS a. s. a oni ju mali zaradiť do 
plánu investičných aktivít roku 2021. 

Kamerový systém – projekt musí byť ukončený do konca roka a vyúčtovaný do januára 2021. 
7.000,- Eur sme dostali ako dotáciu od Ministerstva vnútra a niečo vyše 3.000,- Eur bola investícia 
mesta. V meste sa urobili 4 nové kamery. Kamerový systém bol presťahovaný z autobusovej 
stanice na mestský úrad. Systém funguje na optike, takže je tu kvalitnejší signál. So zamestnancami 
z chránenej dielne, ktorá obsluhovala kamerový systém k 31. 12. 2020 sa ukončuje pracovný 
pomer z dôvodu finančných úspor. Záznamy sa uchovávajú dva týždne, takže je možnosť pozrieť 
údaje pri krádeži, či vandalizme. Kamerový systém by sme chceli rozšíriť o ďalšie kamery, lenže 
tento rok nie sú žiadne výzvy (ktoré už mali byť vyhlásené) – financie sa asi presúvajú na boj 
s COVIDOM. 

Multifunkčné ihrisko – mantinely sú nainštalované, máme aj siete a bránky, len to treba 
skompletizovať. Bráni nám v tom koronavírus.  

Spojená škola – je vo výpožičke ZŠ. Teraz je tam 5, alebo 6 špeciálnych tried.  

Pastovník – vodovod a kanalizáciu sme riešili s VVS a. s. Čakáme na vyjadrenie z ich strany - či sa 
im táto investícia v budúcnosti vráti.  
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Pamätník SNP – bola schválená dotácia na opravu pamätníka SNP. Oprava by sa mala realizovať 
v roku 2021. 

COVID 19 – mali sme tu dve plošné testovania. Covid 19 zasiahol aj do našich príjmov. Máme 
výpadok na podielových daniach.  

Grófsky park – Mgr. Glodová -  chceme podať žiadosť na projekt „Obnov si svoj dom“ aspoň         
na jeden zo stavebných objektov. Sledujeme aj iné výzvy ako vodozádržné, či výmena chodníkov. 

 

P. poslanec Knašinský – prechod pre chodcov pre katolíckym kostolom nie je označený, ani 
osvetlený. Nebude sa to riešiť? 

 

 

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 7/7 za.  

  

 

k bodu 6/ Schválenie čerpania úverových prostriedkov na bežné výdavky  

 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Jenčíkovej, vedúcej finančného oddelenia. Informovala o správe, ktorú 
predložila na rokovanie MsZ o zoprávnení neoprávnených výdavkov pri rekonštrukcii ObZS na CIZS. 
Uvádza, že vznikla medzera medzi Ministerstvom zdravotníctva a firmou EBC group s. r. o., ktorá 
nám povoľuje zoprávniť neoprávnené výdavky. Ministerstvo zdravotníctva nám zoprávnilo výdavky 
vo výške 50.114,30 Eur, z toho 95% je 47.608,58 Eur. Je to ušetrenie úveru, ktorý sme zobrali. 
Chcem Vás požiadať o čerpanie tohto úveru 47.608,58 Eur na bežné výdavky. Chceli by sme ich 
použiť na úhradu faktúr pre Ozón a Kosit. Do nového roka by som chcela prejsť s neuhradenými 
záväzkami po lehote splatnosti s 0 Eur.  

P. poslanec Tkáč – nebudú koncoročné odmeny? 

Ing. Jenčíková – z môjho pohľadu nie, nemám na to krytie v rozpočte. 

P. poslanec Tkáč – nejaké financie treba uložiť aj do fondu rezerv. 

Ing. Jenčíková – upozorňujem na to, že január a február sú „hluché“ mesiace a na účte TKO 
máme nulu; 

- do rozpočtu som nezahrnula opatrovateľskú službu na rok 2021. Projekt končí vo februári 2021. 
Ak vznikne preklenovacie obdobie, bude treba finančné prostriedky aj na túto službu. 

P. poslanec Ing. Babica – navrhujem uhradiť záväzky splatné len do konca roka, nie všetky; 

- výmery na vývoz odpadu nech idú už v januári, nie v marci; 

- náš návrh je uhradiť 32.000,- Eur na Ozón a Kosit.  

Primátor – okrem Ozónu a Kositu máme aj iné dôležité nepredvídané výdavky ako napr. revízie 
a kotly p. Kmec v sume 6.379,- Eur, alebo oprava Liaz v sume 3.100,- Eur. 

P. poslanec Tkáč - práve na takého veci potrebujeme rezervný fond, ktorý sme minulý rok 
„rozhádzali“; 

- musíme mať na bežné výdavky rezervu, aby sme prvé dva mesiace „tzv. hluché obdobie“ mali 
z čoho čerpať. Tak to fungovalo x rokov.  
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P. poslankyňa RNDr. Rusinková – dávam poslanecký návrh na čerpanie úverových zdrojov na 
realizáciu bežných výdavkov na úhradu neuhradených záväzkov firmám KOSIT a OZÓN k dátumu 
plnenia 31.12.2020 vo výške 32.000,- eur.  
 

P. poslanec Mgr. Hanzo nehlasoval. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO dôvodové správy – 
Rekonštrukcia OBZS a MŠ, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku 
mesta a podnikateľskú činnosť, SCHVAĽUJE čerpanie úverových zdrojov na realizáciu bežných 
výdavkov na úhradu neuhradených záväzkov firmám KOSIT a OZÓN k dátumu plnenia 31.12.2020 
vo výške 32.000,- eur.  
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  

 
 

k bodu 7/ Žiadosti o udelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

 
 
     Referoval prednosta MsÚ PhDr. Karabinoš. Oboznámil prítomných s piatimi žiadosťami 
o dotáciu z rozpočtu mesta.  Návrh mesta je taký, aby každý žiadateľ dostal polovicu dotácie, tak 
ako to bolo aj v roku 2020, keďže rok 2021 bude tiež poznačený koronakrízou. 
 
P. poslanec Ing. Babica – ja navrhujem schváliť balík financií a dotáciu im poskytnúť, až keď doložia 
na aký účel to chcú použiť, presne špecifikovať.  
Prednosta – oni v žiadosti píšu na čo to použijú a pri podpise zmluvy je presne špecifikované. 
P. poslanec Ing. Babica – peniaze nech nie sú použité na bežnú prevádzku, ale účelovo. 
P. poslanec Knašinský – futbalistom by sa mohlo vyplácať aj kvartálne a účelovo. 
Primátor – v priebehu roka nám môže byť ešte nejaká žiadosť doručená.  
Kontrolórka – najprv bude treba zmeniť VZN, ak to chcete riešiť ináč. 
P. poslanec Tkáč – podľa VZN je možné podať žiadosť o dotáciu do 30. 9. na príslušný rok. 
 
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 19.10.2020 vo výške 6.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre Športový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou zo dňa 24.11.2020  
vo výške 5.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre OZ Pod Šibenou Roma zo dňa 13.10.2020 vo výške 8.200,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre FS Oblík zo dňa 25.11.2020 vo výške 6.000,- Eur 
- žiadosť o finančný príspevok pre JDS – Základná organizácia Hanušovce nad Topľou zo dňa 
3.12.2020 vo výške 2.000,- Eur,  
BERIE NA VEDOMIE podanie žiadostí o dotácie s tým, že o pridelenej výške rozhodne MsZ 
v priebehu roka. 
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  
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k bodu 8/ Návrh VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

     Referoval primátor mesta a uviedol argumenty, prečo je potrebné zvýšiť poplatok                  
za komunálny odpad v meste. Prvý argument je, že sa nám zvyšuje množstvo odpadu. V roku 
2014 občania vyprodukovali 724 ton odpadu. V roku 2019 to bol nárast na 1019 ton. Takže za 5 
rokov sa nám zvýšila produkcia odpadu o cca 300 ton. Mesto teraz na skládke platí za tonu 
odpadu 49,20 Eur. Ďalším argumentom je miera separácie: v roku 2018 bola miera separácie 
43%, v roku 2019 tiež 43%. V roku 2020 budeme radi ak dosiahneme mieru separácie aspoň 
40%. Úroveň separácie sa v meste nezvyšuje, ale naopak stagnuje, či mierne klesá.  

V roku 2019 mesto platilo separačný poplatok 7,- Eur.  

V roku 2020 platíme poplatok 12 Eur. Ak budeme mať mieru separácie aspoň 40% v  roku 2020, 
tak separačný poplatok nám stúpne na 18 Eur za každú uloženú tonu. Takže v roku 2019 nás 
stál separačný poplatok 7.000,- Eur, v roku 2020 to bude 12.000,- Eur a v roku 2021 až 18.000,- 
Eur, kvôli tomu, že miera separácie je veľmi nízka.  

Tretím argumentom je zvýšenie cien za uloženie odpadu. V roku 2021 nám ešte pribudne 
separácia kuchynského odpadu. Náklady môžu činiť 5.000,- až 10.000,- Eur. Kuchynský odpad z 
rodinných domov nemusíme riešiť, pretože tie majú kompostéry. Od bytových domov áno.  

Prednosta – náklady na odpad rastú a poplatok treba dvihnúť. Len o koľko?  

Primátor – naše náklady na vývoz odpadu sú toho roku 80.000,- Eur a na dani z TKO sme 
vyzbierali 50.000,- Eur. T. j. potrebujeme vykriť 30.000,- Eur. 

P. poslanec Hricko – mesto vyvíja malé úsilie, nemotivuje občanov k separácii odpadu. Ak 
niekto separuje, nie je nijak zvýhodnený. Ani separačné miesta nie sú dobre poriešené. 
Zmrazenie poplatkov by sa dalo riešiť aj separačnou linkou. Dlhodobo sa táto háklivá téma 
nerieši.  

Prednosta – všade, kde sa postavil zberný dvor miera separácie stúpla. A čo sa týka poplatku 
za odpad, Hanušovce nad Topľou majú najnižší poplatok z  okolitých obcí a miest. Niekoľko 
rokov sa s poplatok nezvyšoval. 

Primátor – mesto Vranov nad Topľou malo poplatok za TKO v roku 2020   30,- Eur, my máme 
12,- Eur. A Vranov zvyšuje v roku 2021 na 37,- Eur. Nie je to príjemné ak sa zvyšujú poplatky, 
ale aj tak ešte budeme mať cenu veľmi dobrú.  

P. poslanec Knašinský – ak aj chceme separovať nemáme kde. Nádoby na separovaný odpad 
sú plné, nie je kde sypať. A všetok odpad, ktorý sa nezmestí do farebných nádob skončí 
v komunálnom odpade. Je potrebné cenu zvýšiť tak, aby sa potom každý rok zase nedvíhala.  

P. poslanec Tkáč – ak dvihnete sumu na 16,- Eur na občana a ak hovoríte, že potrebujete 
zaplátať 30.000,- Eur, pri sume 16 Eur vám bude chýbať ešte 11.000,- Eur.  

Prednosta - vieme, že touto úpravou nevyrovnáme náklady na komunálny odpad, ale ich aspoň 
zmiernime. Cena 20,- Eur na občana už by bolo neúnosné.  

P. poslanec Tkáč – prečo sme dvihli náklady niekde o 100% a pri 1100 l nádobách sme dvihli 
iba o 13% ?  

- tí, čo majú množstevný zber, nech majú štítkový systém, lebo mám takú skúsenosť, že 
nevyvezú odpad aj viackrát do roka; 
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- nesúhlasím s tým, že mesto poplatok zníži o 75 % tomu, kto sa preukáže, že 90 dní sa bude 
zdržiavať mimo SR – vyhodiť takú úľavu! 

P. poslanec Ing. Babica – je nespravodlivé, že každý platí paušál, aj ten čo separuje, aj ten čo 
neseparuje. Nie som ani za to VZN čo ideme schvaľovať. Navrhujem vrátiť sa k  štítkovému 
systému zberu odpadu. Neurobili sme pre to nič v priebehu celého roka a teraz ideme len 
zvýšiť cenu. Mesto nijak netlačí občana, aby separoval. Ani rozhlasom, ani v poplatkoch. Čo 
občan získa ak separuje? A firma ktorá zberá plasty nedáva nové vrecia, občania sa na to 
sťažujú.  

Prednosta – aby sa predchádzalo tvorbe nového plastu, firma dáva plastové vrecia  iba na 
každý piaty zber, alebo ak je vrece potrhané. 

P. poslanec Tkáč – navrhujem dvihnúť cenu rovnako o 33%. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
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, SCHVAĽUJE VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Hanušovce nad Topľou 
s nasledujúcimi úpravami: 

 v §4, bode 1 namiesto 0,0439 eur bude 0,0443 eur za osobu a deň 

 v §4, bode 1, písmeno c) namiesto 0,025 eur/kg bude 0,035 eur/kg 

 v §4, bode 2, písmeno a) namiesto 0,0364 eur/liter bude 0,0245 eur/liter a pridá sa aj 
objem 120 litrov 

 v §4, bode 2, písmeno b) namiesto 0,0155 eur/liter bude 0,0184 eur/liter 

 v §7, body 2 a 3 vyhodiť 

 v §7 sa body 4 a 5 prečíslujú na body 2 a 3 

 v §7, v novom bode 3 sa zmení text: Zníženie poplatku podľa ods. 1. sa nepoužije 
u poplatníkov, ktorí majú nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie 

 §10 preformulovať na: Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2011 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
zmien. 

Hlasovanie poslancov 6/7 za, 1/7 proti.  

 
 
 

k bodu 9/ Návrh dodatku č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

    Referoval PhDr. Karabinoš – prednosta MsÚ. Uviedol, že v dodatku k VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom sú uvedené zmeny, ktorými  prešiel zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. 
a priniesol nové povinnosti a ustanovenia pre samosprávy. Paragrafy vytýčené v dodatku č. 2/2020 
k VZN sú novelizované s účinnosťou od 1. 7. 2020 a od 1. 1. 2021, preto je mesto v zmysle novely 
povinné vo VZN upraviť zmeny v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.  

 

P. poslanec Tkáč – ten dodatok nie je urobený dobre. 
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Stiahnuté z rokovania! 

 

 

k bodu 10/ Návrh VZN ktorým sa mení príloha č.1 Prevádzkového poriadku pohrebísk Mesta Hanušovce 
nad Topľou, prevádzkového poriadku domu smútku 

 

 

     Primátor udelil slovo prednostovi MsÚ. Ten informoval o návrhu VZN, ktorým sa mení príloha 
Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Hanušovce nad Topľou. Uviedol, že mesto teraz             
na pohrebných službách prerába. Hlavný problém sú kopači hrobov, ktorí už nechcú kopať za sumu 
90,- Eur a tiež nosiči rakiev. V novele sme vyhodili položky, ktoré sa nikdy nefaktúrovali. A tiež je 
problém zabezpečiť pracovníkov, ak sú pohreby cez víkendy, alebo sviatky, preto je tam príplatok 
za tieto dni. Pozostalí si môžu výkop hrobu zabezpečiť sami a tiež aj ostatné služby. Cenník je 
navrhnutý tak, aby sme za pohrebné obrady v roku 2021 nedoplácali. Na služby spojené 
s pohrebnými obradmi neevidujeme žiadne sťažnosti. Zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú túto 
činnosti je málo, lebo na takú prácu treba povahu a žalúdok a tých ľudí treba zaplatiť. 1/3 
pohrebov je cez víkendy a sviatky. Súkromné firmy o tieto služby v našom meste nemajú záujem 
a keby aj mali, tak tie služby by boli podstatne drahšie, ako sú teraz.  

P. poslanec Tkáč – nemám k tomu žiadne pripomienky. 

P. poslanec Knašinský – áno treba to schváliť. Je rozdiel ak pracujú cez týždeň a cez víkend. 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa 
mení príloha č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkového 
poriadku domu smútku, SCHVAĽUJE VZN č. 2/2020, ktorým sa mení príloha č. 1 Prevádzkového poriadku 
pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkového poriadku domu smútku. 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

k bodu 11/ Schválenie Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2021 – 2023    

 

 

     Referovala Ing. Jenčíková. V dôvodovej správe uviedla spracovaný rozpočet na roky 2021 – 
2023, pričom rozpočtový rok 2021 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky 2022 a 2023 je 
orientačný. Rozpočet vypracovala ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti v objeme 
5.273.330,33 Eur. Najväčšiu zložku tvoria kapitálové výdavky. Pri zbernom dvore a MŠ sme mali 
v roku 2020 problém s platbami, ktoré prišli z Ministerstva len niekoľko dní dozadu. Pri ObZS 
v tomto smere problém nebol. Z roku 2020 nám do roku 2021 prechádza 50.000,- Eur na 
vybavenie ObZS. Sú to financie, ktoré nám boli schválené ešte pri výjazdovom zasadnutí vlády. Tiež 
nám prechádza do nového roku 71.000,- Eur na ľadovú plochu.  

P. poslanec Ing. Babica – v príprave rozpočtu sa nič nezmenilo, ako vzor dávam mesto Prešov; 

- na opatrovateľskú službu treba dať rezervu na preklenovacie obdobie; 

- v bežnom rozpočte chceme znížiť výdavky o 80.000,- Eur a z toho 40.000,- Eur na mzdových 
položkách (na tarifnom plate, odmenách, príplatkoch) 
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- v príjmoch upraviť príjmy z podnikania (dividendy Ozón); 

- MsKS znížiť dotáciu o 5.000,- Eur; 

- programový rozpočet na rok 2021-2023 uvádzať v eurách; 

- VO robiť interne, platíme za to veľa dodávateľom; 

- ekonomiku MsKS a MŠ robiť na jednom mieste – MsÚ; 

- daňové príjmy sú v rozpočte na rok 2021 oproti očakávanej skutočnosti 2020 vyššie iba o 4 %   
avšak výdavky na mzdy mesta sú vyššie o 8,6 %; 

- upraviť nájom pre Veoliu, dlhodobo v nájme nie je premietnutá inflácia; 

- upraviť, zvýšiť mierne daň z nehnuteľnosti; 

- vo VZN o poplatkoch za prenájom nehnuteľnosti upraviť poplatky za nájom bytových 
a nebytových priestorov a navrhnúť sadzbu za prenájom športových objektov; 

- na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovať prostriedky len do výšky refundácie výdavkov zo 
štátneho rozpočtu a prípadne refundácie z rozpočtov dotknutých obcí; 

- z investičných akcií upraviť výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ z 10000 na 5000 €; 

- vypustiť z rozpočtu nákup kamery pri vchode do MsÚ 2000 € a rekonštrukcia informačnej tabule 
v centre mesta 2000 €; 

- uvažovať v rozpočte s výdavkami na vysporiadanie katastra s obcou Petrovce. 

Primátor – ubrať na mzdových výdavkoch 40.000,- Eur je dosť. My potrebujeme na odchodné, 
odstupné -  odchody do dôchodku. Platy na úrade sú celkom fajn, ale ak by sme platy znížili, potom 
by to mohlo ísť na úkor výkonu.  

Prednosta – od nového roka si budeme robiť VO s nízkou hodnotou sami. A čo sa týka ekonomiky 
MsKS a MŠ tá sa robí na MsÚ.  

Kontrolórka – rozpočet bol vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. 
V pripomienkovom konaní sme niektoré veci spolu s ekonómkou upravili. Rozpočet bol schválený 
v zákonom stanovenej lehote.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh Programového 
rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 – 2023, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k návrhu Programového rozpočtu 
mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 – 2023 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrh Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na 
rok 2021 – 2023  
SCHVAĽUJE programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 v príjmovej                    
i výdavkovej časti nasledovne:  
- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.273.330,33 € 
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.193.330,33 € 
- rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2022 a 2023 ako rozpočet orientačný 
- programový rozpočet v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty pre rok 
2021  s celkovým výsledkom hospodárenia 80.000,- eur 
ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta prijať racionalizačné opatrenia v príjmovej 
a výdavkovej časti rozpočtu a tieto opatrenia predložiť na najbližšie riadne rokovanie mestského 
zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  
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k bodu 11/ Schválenie Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na roky 2021 – 2023    

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie ZŠ 
a ZUŠ, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a 
podnikateľskú činnosť k návrhu Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 
– 2023, SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenia pre ZŠ č. 4 a ZUŠ č. 3, ŽIADA PhDr. Štefana Straku, 
primátora mesta zapracovať rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 v účtovníctve mesta v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
Hlasovanie poslancov 7/7 za.  

 

 

k bodu 14/ Schválenie plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2021 

 

 

     Referoval prednosta MsÚ. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej 
však raz za tri mesiace. Aj v roku 2021 navrhujeme zachovať dvojmesačnú periodicitu zasadnutí 
MsZ. Dňom zasadnutia ostáva posledná streda v danom mesiaci s výnimkou decembrového 
termínu.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO schválenie plánu práce 
mestského zastupiteľstva na rok 2021, SCHVAĽUJE plán práce mestského zastupiteľstva na rok 2021 s 
termínmi:  

24. februára 2021 - správa o činnosti HK mesta za rok 2020 

- ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 na úseku civilnej ochrany, krízového 

riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania, 

- plán práce komisií pri MsZ 

28. apríla 2021 

30. júna 2021 - plán kontrolnej činnosti HK na II: polrok 2021 

- záverečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2020 

25. augusta 2021 

27. októbra 2021 - východiska k programovému rozpočtu mesta na rok 2022 

15. decembra 2021 - plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022, 

- programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023- 
2024 

Hlasovanie poslancov 7/7 za.  
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k bodu 17/Záver 

 
 

            Primátor mesta PhDr.  Štefan Straka poďakoval prítomným za konštruktívnu debatu, účasť 
a príspevky na online rokovaní, čím ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

Zapísala:    

Gabriela Sabová .................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

Mgr. Ján Hanzo  .......................................                              Ing. Ladislav Babica .................................. 

 

 

 

 

       

 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                                 PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                                 primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 22:50 hod. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


