
Mestské zastupiteľstvo 
Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 
 
 

Z á p i s n i c a 
z 19. zasadania mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

 zo dňa 17. februára 2021  
 
 
 
 

Program: 

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

2) Podpis zmluvy o NFP k projektu : Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou  

                                                                                                       predkladá: Mgr. Viktória Glodová a PhDr. Štefan Straka 

3) Interpelácie poslancov 

4) Otázky verejnosti a diskusia 

5) Záver                                                                                      

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, RNDr. Hedviga Rusinková, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, JUDr. Eva 

Knašinská                                                                                                                                                                                                                    

Ospravedlnení:    MVDr. Ján Čurlík, Bc. Ján Voľanský, Martin Ferko, Martin Tkáč,  Mgr. Ján Hanzo                                                                                                                                                                                                             

 



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.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

SCHVAĽUJE 
 

1. Program rokovania  
 

2. Návrhovú komisiu v zložení: 
 

predseda: Ing. Ladislav Babica  
 

členovia: Stanislav Hricko, Jozef Knašinský  
 

BERIE NA VEDOMIE 
 

1. Overovateľov zápisnice: JUDr. Eva Knašinská, Jozef Varga  
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/ Podpis zmluvy o NFP k projektu: Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou 

 

     Primátor udelil slovo Mgr. Glodovej, vedúcej investičného oddelenia. Tá uviedla, že mesto podalo 

žiadosť v priebehu roka 2018 a v prvej polovici roku 2019 o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-

2019-1 na projekt Pozemné komunikácie. Koncom roka mesto obdržalo rozhodnutie o schválení 

žiadosti o NFP a minulý týždeň sme dostali návrh zmluvy na podpis. Mestu bol schválený NFP           

vo výške najviac 278.302,12 Eur. Cieľom tohto projektu je výstavba pozemných komunikácií             

vo vybraných lokalitách mesta s cieľom prístupu občanov marginalizovanej rómskej komunity 

k základným službám v meste. Na základe aktualizácie projektantského rozpočtu jednotlivých 

benchmarkov vychádzajú mestu v rámci projektu neoprávnené výdavky minimálne vo výške 

81.334,05 Eur. Okrem týchto neoprávnených výdavkov je 5% spolufinancovanie mesta vo výške 

14.647,48 Eur. Celkovo by mesto spolufinancovalo tento projekt vo výške 95.981,53 Eur. Ide o sumu 

predbežnú, keďže verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby ešte neprebehlo. Mesto vynaložilo už 

výdavky na tento projekt – projektovú dokumentáciu v sume 12.200,- Eur, výdavky na zabezpečenie 



procesu verejného obstarávania vo výške 1.320,- Eur a výdavky na spracovanie žiadosti o NFP 

externou firmou vo výške 8.260,- Eur. Po zistení týchto vysokých neoprávnených výdavkov mesto 

došlo k možnosti realizovať projekt bez jedného stavebného objektu, ktorý je finančne najnáročnejší 

a to chodník na ulici Kukorelliho. Došlo by teda k výstavbe, rekonštrukcii prepojovacieho chodníka 

ul. Kukorelliho – Jarmočná, chodník na ul. Šarišská, výstavba chodníka a čiastočná rekonštrukcia 

miestnej komunikácie na ul. Budovateľská, výstavba chodníka a miestnej komunikácie ul. Jarmočná 

a preložka verejného osvetlenia. V tomto prípade by sa NFP ponížil na sumu 130.718,04 Eur. Pri 

tejto úprave vychádzajú neoprávnené výdavky pri stavebných prácach 23.391,26 Eur. Z dôvodu 

poníženia celkových oprávnených výdavkov  dôjde k zníženiu limitov pri nepriamych výdavkoch. To 

spôsobí, že vzniknú neoprávnené výdavky v tejto kapitole vo výške cca 8.400,- Eur. Okrem toho 

bude mesto povinné spolufinancovať projekt vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, teda 

6.880,- Eur. Mesto by teda celkovo dofinancovalo predmetnú investičnú akciu v odhadovanej sume 

38.671,26 Eur. Táto suma ale nie je definitívna, nakoľko ešte neprebehlo verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa stavby.  

Čo sa týka financovania, mesto navrhuje túto akciu financovať nasledovne:  

sumu 20.000,- Eur uvoľniť z rezervného fondu a sumu 18.671,26 Eur zahrnúť do výdavkov 

v kapitálovej časti rozpočtu v roku 2022 tak, že sa tieto finančné prostriedky ušetria v rámci čerpania 

bežného rozpočtu. 

P. poslanec Knašinský – tento projekt je prevažne rómsky. Iná časť mesta sa rekonštruovať nebude? 

Primátor – veľmi radi by sme rekonštruovali aj iné časti mesta, ale tento program Ľudské zdroje cez 

ktorý je to financované, je len na prístup rómskej komunity. Európske zdroje sú nastavené tak, že 

financie   na Slovensku uvoľňujú len vo vzťahu k MRK. Samozrejme, že cesty a chodníky budú užívať                  

aj nerómsky občania.  

P. poslanec Knašinský – na chodník od MsÚ po Strečno čakáme už ako dlho? A my porobíme 

chodníky len ku rómom. Viem, mesto za to nemôže, ale kto je potom diskriminovaní? 

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – hovorili sme, že sme rozpustili rezervný fond a nepôjdeme do 

žiadnych projektov. Sme dosť zadĺžení a už teraz chceme dať 38.000,- Eur z toho, čo vlastne ešte ani 

nemáme. A ešte to nie je výsledná suma. Možno tie neoprávnené výdavky skončia na sume 

100.000,- Eur.  

- Ideme robiť cestu a chodník na Jarmočnej. Keď sa bude opravovať kanál potom to budeme 

rozbíjať? 

Primátor - chodník by mal začínať na križovatke na Jarmočnej. Tieto dva projekty by sa nemali 

prelínať.  

Ing. Jenčíková, vedúca finančného oddelenia – je nekorektné žiadať niečo, čo ešte nemáme ani 

prevedené na účte. Ja by som išla do iných projektov. V rozpočte na tento projekt nemám 

nakumulované peniaze.  

Prísun do fondu rezerv bude vo výške cca 110.000,- Eur – vrátka ZUŠ a MsKS 



Primátor – minulý rok sme dostali aj vrátku za kultúrny dom cca 50.000,- Eur, takže nejaké financie 

ešte máme. 

P. poslankyňa RNDr. Rusinková – čaká nás ťažký rok, preto netreba minúť všetko čo máme; 

- kanalizáciu treba urobiť skôr ako cestu. 

Primátor – do projektu sme investovali 22.000,- Eur, neviem či by bolo rozumné ich zahodiť. Preto 

sme aj vylúčili chodník na ul. Kukorelliho pre to obrovské spolufinancovanie a chceme aspoň niečo  

z tých financií využiť.  

P. poslanec Ing. Babica – prečo nejdeme do pôvodného návrhu? A keď niečo vypustiť, tak potom 

chodník Jarmočná – Kukorelliho a nie celý chodník Kukorelliho. 

Primátor – chodník je na ul. Kukorelliho prepotrebný, ale my máme zadané banchmarky, kde reálna 

cena vyskočí na inú sumu. Napr. štandardná šírka chodníka je 1-1,2 m a na ul. Kokorelliho je 

naprojektovaný na šírku 2-2,5 m. 

P. poslanec Ing. Babica – my ideme do súťaže. Navrhujem zadať do VO sumu 263.654,64 Eur 

a v rozsahu prác ako sú v projekte. Tým pádom nebudeme dofinancovávať z mestských peňazí. 

V prípade ak bude VO vyššie, tak odstúpime od zmluvy. Navrhujem podpísať zmluvu a neponižovať 

ju.  

P. poslanec Hricko – súhlasím s Ing. Babicom. Mali by sme ísť do prvotného projektu.  

P. poslanec Varga – súhlasím tiež s návrhom Ing. Babicu. 

P. poslankyňa JUDr. Knašinská – súhlasím s Ing. Babicom. 

Primátor- koľko by mesto malo podľa Vás vložiť do tohto projektu? Len spolufinancovanie?  

P. poslanec Ing. Babica – možno aj preložku stĺpa 

Primátor – možno 20 – 30.000,- Eur? 

P. poslanec Ing. Babica – áno 

Primátor - po podpísaní zmluvy mesto rozbehne proces VO v priebehu marca – apríla. Ak bude 

výsledok VO, predložíme Vám ho na najbližšom MsZ máji – júni.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe rozhodnutia poskytovateľa MPSVaR SR č. 
SEP-IMRK4-2020/003025-007 zo dňa 16.11.2020 k projektu Pozemné komunikácie – mesto 
Hanušovce nad Topľou a vstup do projektu v rozsahu predloženej žiadosti o NFP, 
SCHVAĽUJE návrh zmluvy o poskytnutí NFP k projektu Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce 
nad Topľou a vstup do projektu v rozsahu predloženej žiadosti so spolufinancovaním vo výške 
14.647,48 € t.j. 5 % spoluúčasť a neoprávnene výdavky na preložku verejného osvetlenia podľa 
výsledkov verejného obstarávania maximálne do výšky podľa predloženého projektantského 
rozpočtu, 
ŽIADA primátora mesta zabezpečiť v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku na projekt Pozemné komunikácie – mesto Hanušovce nad Topľou 
hospodárne, efektívne a účelne čerpanie prostriedkov na uvedený projekt tak, aby boli dodržané 



všetky zákonné podmienky a oprávnenosť čerpania výdavkov bez potreby ich navyšovania 
z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie poslancov 6/6 za.  
 
 

 

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:   

Jozef Varga  .......................................                                      JUDr. Eva Knašinská .................................. 

 
 
 
 
       
 PhDr. Slavomír Karabinoš                                                         PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                                                          primátor mesta  

 

 

 

 

Rokovanie MsZ bolo ukončené o 18:15 hod. 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 


