
1 
 

 

Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 
 

 

Z á p i s n i c a 

z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 
zo dňa 17. 12. 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo: 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky predkladá: primátor mesta 
2) Projekt CIZS – aktuálna situácia                                                                       predkladá: Ing. Eštvaník 
3) Interpelácie poslancov 
4) Kontrola plnenia uznesení
 predkladá: Ing. Sabová 
5) Rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu na rok 2018                        predkladá : Mgr. Hrivniaková 
6) Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2018-2019-2020                                       
                                                                                                                             predkladá: Mgr. Hrivniaková 
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k PR mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 
 predkladá: Ing. Sabová 

7) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č: .../2018, ktorým sa 
mení VZN č. 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach   

8) Odmeny pre volených funkcionárov                                                              predkladá : Ing. Benča 
9) Určenie platu zástupcu primátora mesta                                                      predkladá : Ing. Benča                                                                                      
10) Rôzne 
11) Záver 
 
 
 
 

 

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, Martin Ferko, Mgr. Ján Hanzo,  Jozef Knašinský,   RNDr. Hedviga Rusinková, 
Martin Tkáč,  Jozef Varga,  , DiS. art. Juraj Velebír,  Bc. Ján Voľanský,  

 

Ospravedlnený/í:  JUDr. Eva Knašinská, MVDr. Ján Čurlík, PhD. 
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k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

     Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta PhDr. Štefan Straka. 
Konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na začiatku rokovania  bolo 
prítomných   9 z 11 poslancov. Program rokovania bol schválený v hlasovaní 9/9 za. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Hanzo, predseda 

Členovia: Martin Ferko, Bc. Ján Voľanský 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Babica, DiS. art. Juraj Velebír 

2. Skrutátora: Jozef Knašinský 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová 

Zloženie návrhovej komisie, overovatelia zápisnice, skrutátor a zapisovateľka boli v hlasovaní 
schválení 9/9 za. 

 

Tkáč – navrhujem doplniť bod 10 programu – doplnenie člena kultúrnej komisie 

Hlasovanie za zmenu programu 9/9 za. 

 

k bodu 2/  Projekt CIZS – aktuálna situácia 

 

     Primátor PhDr. Štefan Straka udelil slovo Ing. Eštvaníkovi. ObZS sme sa rozhodli opravovať 
vlastnými silami, kde sme začali s výmenou okien. Ale v apríli 2018 vyšla výzva na projektový zámer 
- centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. V tomto projekte musia byť všeobecný lekár 1,5 
úväzku, lekár pre deti a mládež, gynekológ a zubár. Môže tam byť stacionár, ADOS. Dostali sme 
pozitívnu hodnotiacu správu, mohli sme ďalej pokračovať. Urobili sme výberové konanie na 
dodávateľa projektovej dokumentácie, projekt, stavebné konanie. 15. 11. 2018 sme už mali na 
stole stavebné povolenie. Mali sme aj ďalšieho všeobecného lekára na úväzok, ale p. doktorka 
odišla na materskú. Aj p. MUDr. Timková prejavila záujem o prenájom v ObZS, ale nakoniec to 
zrušila. Všetky papiere sú podpísané, visí nám akurát jeden podpis a to MUDr. Bičeja, kde musí 
podpísať aj prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je tam VVLK Prešov, kde sú dvaja konatelia. Jeden 
konateľ podpísal a  ten druhý podpis ešte nemáme.  

Ing. Benča – celý problém nastal v tom, že lekáreň Kamilka, ktorá dnes sídli v ObZS, nie je 
oprávneným žiadateľom, nesmie byť v ObZS (na prízemí a poschodí, ktoré sa budú prerábať, ak 
bude projekt úspešný). Za lekárňou Kamilka stojí ten istý konateľ, ktorý stojí aj za firmou VVLK. 
Pani konateľka, keď dostala výpoveď, žiadala o náhradné priestory na prevádzkovanie lekárne. 
Náhradné priestory sme našli v suteréne ObZS, ale sú to nevyužívané priestory, ktoré treba 
kompletne prerobiť. Na uvedené priestory bola vypísaná verejná súťaž, kde boli dvaja 
záujemcovia. P. Ščureková ako konateľka sa vyjadrila, že ak ona nedostane tie priestory, tak odíde 
z ObZS a odíde aj p. MUDr. Bičej. V našom záujme je, aby nám tento projekt vyšiel, nakoľko je 
ObZS v zlom stave a takáto možnosť tu tak skoro nemusí byť. A my ako mesto toľko peňazí nikdy 
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nebudeme mať na opravu. Druhý záujemca, aby nekomplikoval situáciu, veľkoryso odstúpil od 
prejaveného záujmu prenájmu priestorov ObZS.  

Dnes ak poslanci schvália zámer prenájmu, tak p. Ščureková by nám mala podpísať podklady k 
projektu. Rekonštruovať bude na vlastné náklady a bez možnosti započítania nájmu.  

p. Ščureková – ak nám budú pridelené, schválené tie priestory, nie je problém podpísať 
uvedené dokumenty.  

Mgr. Hanzo – je to jediný možný spôsob, podporujem ho 

Tkáč – dnes môžeme schváliť zámer a na ďalšom zastupiteľstvo schválime prenájom 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou,  PREROKOVALO informáciu o aktuálnom 
stave projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), BERIE NA VEDOMIE 
informáciu o stave projektu CIZS, SCHVAĽUJE  zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to 
nebytových priestorov v suteréne ObZS v Hanušovciach nad Topľou vo výmere cca 120 m2 ,  pre 
žiadateľa  

MEDICORP s. r. o. , Floriánova 2, Prešov v zastúpení konateľ Ing. Marta Ščureková  

na vytvorenie priestorov na zriadenie lekárne, za podmienky rekonštrukcie priestorov na vlastné 

náklady žiadateľa, bez možnosti započítania nájomného. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že 

presťahovanie lekárne zo súčasných priestorov umožní zapojenie mesta do projektu CIZS 

v hodnote cca 700.000,- Eur, ŽIADA primátora mesta prostredníctvom príslušného oddelenia 

zverejniť zámer prenájmu predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

T: 31. 12. 2018,  Z: primátor mesta 

Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

 

k bodu 4/  Kontrola plnenia uznesení 

 

     Primátor udelil slovo Ing. Sabovej, kontrolórke mesta. Materiály ste dostali v písomnej 
forme. Sú tam uznesenia, ktoré boli splnené a sú tam aj uznesenia, ktoré splnené neboli. 
Prevažná časť však bola splnená. Na kontrolu smerníc by som poprosila nový termín, nakoľko 
som bola hospitalizovaná a následne na MD a nestihla som ich dokončiť. 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO kontrolu plnenia uznesení,  
BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia uznesení, SCHVAĽUJE 
- nový termín k uzneseniu č. 150/2016 do 30. 06. 2019, 
- nový termín k uzneseniu č. 313/2017 do 31. 05. 2019, 

- nový termín k uzneseniu č. 218/2017 do 31. 01. 2019. 

Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

 

k bodu 5a/  Rozpočtové opatrenie č. 3 - odmeny pre volených funkcionárov mesta 

 

     Referovala Mgr. Hrivniaková. Máte pred sebou rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré sa týka 

úpravy zmeny rozpočtu mesta za rok 2018. Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu 

mesta tak v príjmovej časti, ako aj vo výdavkovej o cca 50.000,- Eur. To je rozpočet prebytkový 
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o 44.772,- Eur. Najväčšia úprava je v kapitálových výdavkoch, kde je potreba aktualizovať 

finančné prostriedky na projekt „oprava miestnych komunikácií v meste“ o 6.100,- eur a 

doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu projektu CIZS. 

Ing. Babica – finančná komisia prerokovala RO č. 3, súhlasí s ním a odporúča schváliť 

Ing. Benča – súčasťou RO sú aj odmeny, navrhujeme poslancom, ktorí pracovali ešte v  roku 
2018 t. j. starým, odmenu po 200,- Eur, zástupcovi primátora navrhujeme odmenu 250,- Eur 
a taktiež zástupcovi primátora za správu počítačovej siete, 9 mesiacov x 150,- Eur, kontrolórke 
240,50 Eur.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – 
návrh  na schválenie odmeny zástupcovi primátora mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 
za ich aktívny prístup pri plnení úloh v roku 2018, SCHVAĽUJE   

1. zástupcovi primátora mesta, ktorý vykonával svoju činnosť do 6.12.2018 jednorazovú 
odmenu  vo výške 250,00 € 

2. zástupcovi primátora mesta za výkon funkcie správcu počítačovej siete v roku 2018 
jednorazovú odmenu vo výške 1.350,- € 

3. v súlade s čl. II. ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hanušovciach nad Topľou 
jednorazovú odmenu pre všetkých poslancov MsZ, ktorí vykonávali svoju činnosť                         
do 10. 12. 2018 vo výške 200,00€/poslanec. 

Hlasovanie poslancov 8/9 za, 1/9 zdržal sa.  

 

k bodu 5b/  Rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky mesta 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh 
na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky mesta,  SCHVAĽUJE  odmenu pre hlavnú kontrolórku 
mesta Hanušovce nad Topľou v súlade  s § 11 ods. 4 písm. j) a s § 18c ods. 5 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp za obdobie od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 30% 
základného platu. Presná výška odmeny za toto obdobie je spolu: 240,50 € 

Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

 

k bodu 5c/  Rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu na rok 2018 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – 
zmenu  rozpočtu mesta na rok  2018, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku 

mesta a podnikateľskú činnosť, SCHVAĽUJE - rozpočtové opatrenie č. 3 -   zmenu rozpočtu mesta 

-  v príjmovej  časti zvýšenie o 53.573,40 €  na 3.863.463,85 €,  

-  vo výdavkovej časti zvýšenie o 59.418,40 €  na 3.818.691,85 €,  

-  t. j.  celkom  rozpočet  prebytkový v objeme 44.772,00 €. 

 -  úpravu rozpočtu v príspevkovej organizácii MsKS mesta Hanušovce nad Topľou  

               podľa predloženého návrhu, 

ŽIADA -  primátora mesta  

-  premietnuť  zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v účtovníctve mesta  v zmysle predloženého 
návrhu. 
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Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

 

k bodu 6/  Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 s výhľadom na roky 

2020 a 2021 

 

     Referovala Mgr. Hrivniaková. Máte pred sebou programový rozpočet mesta na roky 2019-2021. 

Pri jeho tvorbe sa pracovalo s materiálmi v mesiaci október, teda s východiskami, kde sa určili 

priority pri jeho zostavovaní. K aktivitám zastúpeným podľa poradia sme priradzovali objem 

finančných prostriedkov. V rozpočte sú vyčlenené aj finančné prostriedky na záujmovú činnosť vo 

výške 17.000,- Eur. Vychádzalo sa zo žiadostí, ktoré boli predložené. Celkový rozpočet 

predkladáme v objeme 5.023.900,- Eur. Je podstatne vyšší, ako bol minulý rok, pretože 

v investičných nákladoch máme viac ako 1.000.000,- Eur – bolo schválených množstvo projektov, 

ktoré prechádzajú do roku 2019, ako ZUŠ, rekonštrukcia v MŠ, ZŠ, kultúrny dom, kompostéry. 

Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet príspevkovej organizácie MsKS, ktoré pracuje 

v zrekonštruovaných priestoroch Šóšovského kaštieľa, kde navrhujeme príspevok vo výške 68.000,- 

Eur. V MsKS sa v rozpočte ráta s ½ úväzkom pre kuriča a pre upratovačku.  

PhDr. Straka – som za to, aby sa podporil pomocný personál (kurič a upratovačka) v Šóšovskom 

kaštieli. Na finančnej komisii boli  návrhy, aby sa pomocný personál vybral z malej obecnej služby, 

ale nakoľko je to reprezentatívna stavba, navrhoval by som personál na ½ úväzok.  

Ing. Benča – s rozpočtom sa dá pracovať behom celého roka rozpočtovými opatreniami  

Ing. Babica – rozpočet je vážny dokument z hľadiska riadenia, z hľadiska kontroly, z hľadiska 

výdavkov mesta, musí zohľadňovať všetky nevyhnutné potreby 

- nesúhlasím s tým, že rozpočet môžeme hocikedy behom roka upravovať. Rozpočtové opatrenie 

je na to, aby sa ním upravovali len nevyhnutné veci.  

- drobnosti v rozpočte nech rieši primátor- čo sa týka ostatných príjmov a výdavkov, chýba mi 

v rozpočte analýza mestských príjmov a výdavkov 

- výdavky z rozpočtu by mali ísť najprv na to, čo ste mali ako prvoradé priority v predvolebných 

programoch, na čo občania poukazovali a potom čo zvýši rozdelíme do miezd – toto by bola 

správna filozofia 

- riadiaci pracovníci, manažment a kontrolórka z navýšenia príjmov na budúci rok odčerpajú 29% 

z navýšenia miezd. To som nepočítal ostatných pracovníkov. Nie je dôležité najprv riešiť 

odmeňovanie a až potom sa pôjde na projekty. My musíme hľadať aj vlastné zdroje.  

- čo sa týka odmeňovacieho systému, zákon nehovorí, že má rásť o toľko a toľko. Zmenili sa tarify 

a to neznamená, že v mzdách majú zostať osobné príplatky. 

- materiál, ako je rozpočet dávať v takej forme, aby sme s ním my vedeli pracovať, aby sme 

nemuseli používať kalkulačku, t. j. nie v pdf 

- priorita je napĺňať volebné ciele – musí byť občan spokojný 

- navrhujem vyhodnocovať rozpočet štvrťročne 
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- na komisii som poukázal na programový rozpočet na rok 2020 a  2021, že sa nám tam opakujú 
stále tie isté čísla. Nazakalkulovali sme tam žiadnu stratégiu, ani cieľ. Tie dva roky sú ako 
vyhodené nabok.  

- vyčleniť príjmy za prenájom priestorov - odčleniť príjmy za jarmok od ostatných priestorov, 
aby sme mohli diferencovať to, čo majú platiť občania za užívanie mestských priestorov 
a neplatia. Máme kopu objektov postavených na mestských pozemkoch a  nikto neplatí ani 
halier.  

- na dani z nehnuteľnosti máme slabý nárast. V minulom období sme tu mali návrh na 
odpísanie nedoplatkov na dani. Daňový nedoplatok sa prepočuje len tým, že ho nevymáhate.  

- aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na internetovej stránke mesta do 31. 03. 2019  

- vymáhať daňové nedoplatky za minulé roky a v súlade s daňovým poriadkom zabezpečiť 
doručenie výziev na zaplatenie daňových nedoplatkov, aby nedošlo k  ich premlčaniu,  

- rovnako postupovať aj u právnických osôb, lebo tam máme konkurzy a mám obavy, že sme 
neprihlásili ani do konkurzu naše pohľadávky 

- žiada primátora mesta o dodržanie 10% - tného navýšenia funkčného platu  zamestnancov 
s výnimkou zamestnancov, kde zákon garantuje vyššiu mieru navýšenia, túto požiadavku preniesť 
na všetky  zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (vrátane všetkých škôl a školských 
zariadení tak v prenesených  i originálnych kompetenciách), 

- vypracovať porovnanie potreby tarifných platov a osobných príplatkov k 01. 01. 2019 s údajmi 
k 31. 12. 2018 v členení tarifné platy, osobné príplatky a počty zamestnancov – aby sme videli 
reálne potreby na jednotlivých činnostiach 

- čo sa týka obedov zadarmo pre ZŠ, tie budú až od 01. 09. 2019, ale my ich máme v rozpočte 
zahrnuté už od 01. 01. 2019  

- komisia nesúhlasí s nákupom stravných lístkov pre zamestnancov mesta, rozpočtových 
a príspevkových organizácií v čase dovoleniek a PN 

- na kamerový systém navyšujeme finančné prostriedky, ale nemáme z toho žiaden výstup, t. j. 
počet objasnených prípadov vandalizmu a kriminálnej činnosti je nula za rok 2018, načo sme tam 
dali 24.000,- Eur? Ak sme dali, pýtajme sa, že čo robia? 

- finančná komisia odporúča schváliť rozpočet mesta na rok 2019, ale s týmito pripomienkami, 
ktoré sme tu predložili  

Mgr. Hanzo – nad rozpočtom treba rozmýšľať ináč, ako sme nad ním rozmýšľali doteraz a pripájam 
sa k Ing. Babicovi, rozpočet vyhodnocovať štvrťročne 

RNDr. Rusinková – výkonný manažment, navýšenie o 31% je veľa 

- MsZ navýšenie výdavkov o 27%, neviem, či sa tu skrýva niekde v ďalšom bode programu 
navýšenie platu poslancov, ale je to veľmi veľké navýšenie 

- mestské noviny plánujeme zvýšiť vydávanie novín zo 4 na 6 a znižujeme výdavky o 160,- Eur, 
jedine, že sme našli lepšieho vydávateľa 

Ing. Benča – áno je to tak 

- záujmová činnosť v meste - navrhujem, aby sme nedávali financie len tak, kto dá žiadosť, toho 
podporíme, ale aby sme rozdelili finančné prostriedky podľa toho, aký mal p. primátor volebný 
plán a akým smerom sa chce uberať 

- šport – 1.400,- Eur neviem, čo na to povie predseda športovej komisie 

- chodník od autobusovej zastávky smerom na Vranov po LPG – plánuje sa rekonštruovať v rámci 
cesty I/18 – nenašla som nikde na internete túto informáciu, aby bol chodník rekonštruovaný 
v rámci hlavnej cesty 
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- príjmy MsKs  - nájsť iný spôsob príjmu 

Ing. Babica – rekonštrukciu Domu smútku riešiť z NFP 

- plot v MŠ riešiť formou aktívnej bezpečnostnej ochrany, nie betónový plot 

- školenie poslancov znížiť z 3.000,- Eur na 500,- Eur 

- príspevok pre MsKs znížiť zo 68.200,- Eur na 59.000,-Eur, zamestnancov pre MsKs riešiť 
z vlastného prerozdelenia zamestnancov mesta 

Ing. Eštvaník – my nemôžme Dom smútku riešiť cez NFP, pretože máme nad 2000 obyvateľov, nie 
je tam taká výzva pre nás.  

Ing. Benča – čo sa týka chodníka ku zmrzline, bola tu SSC v minulom roku a oni sami nám povedali, 
že tento chodník nemáme opravovať, že bude rekonštruovaný v rámci opravy ciest 

Ing. Eštvaník – rekonštruovať sa má chodník od cintorína až po benzínku + most v centre mesta 
v roku 2020 

Knašinský – futbal s 1.400,- Eur sa nedá ani začať, lebo treba zaplatiť štartovné, treba zaplatiť dlh, 
ktorý tam zostal, obnoviť registračné karty, potrebujeme počítať, tlačiareň, internet, lopty, dresy, 
nejaké občerstvenie pre hráčov. Na jar by sme mohli začať aspoň so žiakmi a dorastom. 

Ing. Benča – urobiť rozpočet na fungovanie futbalu 

- naše ihrisko nespĺňa parametre na vyššiu futbalovú ligu a rozšíriť ho nemáme kde, takže my na 
našom ihrisku nikdy vyššiu futbalovú ligu hrať nebudeme 

- prenajať futbalové ihrisko škole, nech sa o mládež a šport stará ZŠ, aj o údržbu ihriska - mesto 
zaplatilo ZŠ rekonštrukciu školy 

Velebír – do futbalu sa vložilo veľa finančných prostriedkov a je v takom stave ako je. Ak by sa 
vtedy tie financie vložili do súborov, alebo do knižnice, mohli byť na úplne inej úrovni. 

- súbory ak dostanú dotáciu od mesta, mesto musí vidieť aj výsledky a taktiež súbor sa musí snažiť 
zarobiť si aj sám na svoje fungovanie, nielen čakať na financie od mesta.  A aby súbor dokázal 
fungovať, musia byť vo vedení viacerí ľudia, nie jeden človek.  

Mgr. Hrivniaková – k tomuto rozpočtu sa pristupovalo seriózne a rozpočet nerobí jedna osoba. 
Podklady sú dodávané z jednotlivých oddelení.  

- nie je problém nachystať smernicu, v ktorej bude uvedené do akého objemu môže primátor  
upravovať rozpočet 

- nárast miezd o 25% - skutočnosť v roku bola nižšia, nakoľko viacerí boli na PN 

- v rozpočte sa s futbalom nepočítalo, pretože tam boli problémy so zúčtovaním finančných 
prostriedkov. Tých 1.400,- Eur sú základné prevádzkové náklady na energie  

 

Primátor dal hlasovať poslancom za diskusiu pre občanov. 

Hlasovanie 9/9 za.  

 

Hlucho-Horvát – v Hanušovciach nad Topľou je už ¼ rómov. Nikto sa nezmienil ani slovkom 
o Rómoch. Treba dokončiť cestu Pod Šibenou. Vysporiadať pozemky, na ktorých Rómovia postavili 
domy. Na úradnej tabuli, alebo dokumentoch písať nie osada, ale ulica Pod Šibenou. 

Polahár – treba dať šancu aj futbalu, nie každý je folklorista 

Bc. Tomková – keď už máme to MsKS, prosím vás, aby sme mohli adekvátne fungovať. Prosím 
o navýšenie finančných prostriedkov. Nie je možné, aby takýto objekt mal raz takého, potom iného 
kuriča a tiež upratovačku. Podujatie končí večer, ráno už máme sobáš, treba presúvať stoličky, dať 
do poriadku miestnosť. Kto je potom zodpovedný? Prosím o zváženie mojej požiadavky. Snažím sa 
čo najlepšie viesť MsKS v rámci svojich možností.  
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Mgr. Lipčáková – upratovačka je na MsKS potrebná, robí sa tam veľa akcií 

- ak súbor dostane dotáciu z mesta, mal by sa zúčastňovať na mestských akciách, napr. 
kladenie vencov, deň matiek a ďalšie akcie 

- so športom, s futbalom by sa malo začať v ZŠ 

- treba vymáhať dane, aj v komisiách sú ľudia, ktorí nemajú dane poplatené 

Ing. Babica – navrhujem, aby mesto vyčlenilo 2% z rozpočtu na rozpočtovú rezervu, aby sa 
analyzovali výdavky, ináč vás nedonútime šetriť 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh Programového rozpočtu 

Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 - 2020 -2021, BERIE NA VEDOMIE stanovisko komisie 
finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť a hlavnej kontrolórky mesta k návrhu 
programového rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 - 2020 -2021, SCHVAĽUJE 
- programový rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019  – v príjmovej   i výdavkovej časti 

vyrovnaný     vo finančnom objeme 5.023.900,–  EUR, s pripomienkami finančnej komisie:  

- 2% viazanosť rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov (3.683.452,- x 2% = 73.669,- Eur), o použití 
ktorých bude rozhodovať MsZ 

V textovej časti - Investičné  a neinvestičné výdavky: 

- rekonštrukcia domu  smútku –  riešiť financovanie (NFP) cez projekt, FP použiť na iné aktivity, ktorým 
neboli priradené FP,  

- nový plot okolo MŠ z ul. Budovateľská -  riešiť inou formou ako betónovým oplotením, prioritu klásť na 
aktívne bezpečnostné prvky, 

V časti - Iné: 

- školenia poslancov MsZ – znížiť objem finančných prostriedkov  z 3.000 € na 500 €, 

- ďalšie navrhované zmeny upraviť cestou RO č. 1 v roku 2019: 
Príjmová časť rozpočtu tab. č. 2 

- V rozpočtovej položke 133 dane za služby v analytike doplniť  položku  Daň za užívanie ver. priestranstva – 

jarmok, účelom rozdelenia je spriehľadniť príjmy za užívanie verejného priestranstva občanmi 

a podnikateľmi, za tým účelom mesto v prvom štvrťroku vykoná kontrolu drobných stavieb na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta a vyzve občanov na uzatvorenie zmlúv o nájme verejného priestranstva so spoplatnením 

podľa VZN mesta, 

- Na dani z nehnuteľnosti - aktualizovať zoznam daňových dlžníkov na internetovej stránke mesta do konca 

marca 2019, zároveň pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov za uplynulé roky a v súlade s daňovým 

poriadkom, zabezpečiť doručenie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku, aby nedošlo k ich premlčaniu;  

rovnako daňové nedoplatky PO, aby boli v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácií v lehote 

prihlásené do konkurzu. 

Výdavková časť rozpočtu tab. č. 3 

- žiada primátora mesta o dodržanie 10% - tného navýšenia funkčného platu  zamestnancov s výnimkou 
zamestnancov, kde zákon garantuje vyššiu mieru navýšenia, túto požiadavku preniesť na všetky  zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (vrátane všetkých škôl a školských zariadení tak v prenesených  
i originálnych kompetenciách),  

- vypracovať porovnanie potreby TP a osobných príplatkov k 1.1.2019 s údajmi k 31.12.2018 v členení: 
tarifné platy, osobné príplatky, počty zamestnancov podľa stredísk,  

- v rozpočte na rok 2019 nesúhlasí s nákupom stravných lístkov pre zamestnancov mesta, rozpočtových 
organizácií, príspevkovej organizácie mesta na čas dovolenky a práceneschopnosti,  

-  rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2020 a 2021 ako rozpočet orientačný,     

-  programový rozpočet v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty  pre rok 2019 - 
2020 - 2021,   
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- rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou vo finančnom 
objeme  68.200,-- €, 
- v rozpočte ZŠ v zoskupení položiek 63...  účelovo vyčleniť objem 1.000 € na organizovanie   záujmovej 
činnosti žiakov – organizovanie súťaží žiakov, 

- v rozpočte  ZŠ v zoskupení položiek 63...  účelovo vyčleniť finančné prostriedky v objeme 25.000,--  na 
údržbu v budove ZŠ a priľahlého areálu a športovísk ZŠ,  
- rozpočet ZŠ pre rok 2019 v celkovom objeme vo výške 1.467.400 € s  pripomienkami:  

                  -  v mesiaci január – február bude rozpočet ZŠ ako celku (t. j. vrátane Školskej      

jedálne a Školského klubu) prehodnotený po obdržaní oznámenia o schválení rozpočtu zo strany 
štátu a prehodnotení opodstatnenosti navýšenia rozpočtu v ŠJ ZŠ  v súvislosti s novelou zákona 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, ktorú schválil parlament (obedy zadarmo), a ktorá bude platiť 
od 1.1.2019 iba pre žiakov  posledného ročníka materských škôl, pre základné školy                                    
až od 1. septembra 2019, teda od nového školského roka, 

- rozpočet ŠJ ZŠ  nemôže rátať s navýšením počtu zamestnancov v ŠJ ZŠ už od 1.1.2019 pre dve 
kuchárky, ako uvádza v komentári k návrhu rozpočtu ŠJ ZŠ riaditeľ školy, ale až od 1.9.2019. 

ŽIADA primátora mesta zabezpečiť plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta a realizovať jeho 
čerpanie v zmysle schváleného rozpočtu mesta 
Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

  

k bodu 7/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2019 

 

Referovala Mgr. Hrivniaková. V tomto VZN je dôležitá jeho príloha, dotácia na žiaka.  

Ing. Babica – máme vysoké náklady na žiaka, ak som porovnával s inými mestami 

 

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. 2019, BERIE NA 
VEDOMIE stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť, SCHVAĽUJE 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2018 Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2016, ŽIADA 
primátora mesta zabezpečiť zverejnenie schváleného VZN na úradnej tabuli mesta aj v úplnom 
znení 
Hlasovanie poslancov 9/9 za.   
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k bodu 9/  Určenie miery úväzku zástupcu primátora mesta na volené obdobie 2018 – 2022 

 

Referoval Ing. Benča. Primátor navrhol zástupcovi mesta 50% úväzok a platové podmienky, 60% 
platu primátora.  

PhDr. Straka – náplň práce zástupcu mesta:  

- propagácia mesta a budovanie siete kontaktov 

- zvolávanie MsZ 

- poradenská činnosť v kultúrnej oblasti 

- podpora dobrovoľníctva v meste 

- diskusie s kňazmi  

- hľadanie zdrojov pre financovanie projektov 

 

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou, PREROKOVALO návrh primátora mesta  na 
určenie miery úväzku zástupcu primátora mesta, SCHVAĽUJE   50% úväzok pre zástupcu primátora 
mesta v Hanušovciach nad Topľou na volebné obdobie 2018 -2022, od 01. 01. 2019 

Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

 

k bodu  10/  Doplnenie člena kultúrnej komisie 

 

     Do kultúrnej komisie primátor navrhol Jozefa Vargu. P. Tkáč podotkol, že p. Varga sa na 
minulom zastupiteľstve vzdal členstva. Mgr. Hanzo navrhol Mgr. Lipčákovú. P. Velebír podotkol, že 
Mgr. Lipčáková si v kultúre svoje odpracovala, je nezávislá k Vargovčanu, aj k Oblíku, bude s ňou 
dobrá spolupráca.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou, PREROKOVALO návrh na doplnenie člena 

Komisie pre kultúru, VOLÍ v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Mgr. 

Helenu Lipčákovú 

za člena Komisie pre kultúru Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou. 

Hlasovanie poslancov 9/9 za.   

k bodu  11/  Rôzne 

 

V tomto bode Ing. Eštvaník podotkol, že sa nám vrátili dva projekty ohľadom potokov, to znamená, 
že neprešli.  Je teraz jedna výzva, ktorú by sme mohli využiť, ale len projektová dokumentácia nás 
bude stáť 29.000,- Eur. Mohli by sme zaplatiť polovicu a po schválení projektu ďalšiu polovicu. 
Projekt je treba podať do pol roka.  

Poslanci sa zhodli na tom, že treba sa jednať s povodím Bodrogu a Hornádu, alebo aby sme my ako 
mesto investovali do vyčistenia korýt potokov polovicu z nákladov na projektovú dokumentáciu, t. 
j. 14.500,- Eur 
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k bodu 12/Záver 

 

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

 

Zapísala:    

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

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Ing. Ladislav Babica   ..............................                                   DiS. art. Juraj Velebír ............................. 

 

 

 

  

Ing. Miroslav Benča                                       PhDr. Štefan Straka  

prednosta mestského úradu                        primátor mesta  

 

 
 

  

 

 


