Mesto Hanušovce nad Topľou

Výročná správa mesta Hanušovce nad Topľou
za rok 2018
PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

1.Úvodné slovo

Mesto Hanušovce nad Topľou je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré
majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou
úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jeho
obyvateľov.
Orgánom obce je obecné zastupiteľstvo a starosta obce, v poňatí mesta Hanušovce nad Topľou
mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Primátor mesta je predstaviteľom a jeho najvyšším
výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí
zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátorom mesta bol pre volebné obdobie r. 2014
– 2018 p. Štefan Straka, vo funkcii primátora mesta bol 2 volebné obdobia. Vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 konaných dňa 10. 11. 2018 bol
počtom 581 platných hlasov zvolený za primátora mesta p. PhDr. Štefan Straka.
Primátor mesta a mestské zastupiteľstvo spoločne rozhodujú o základných otázkach života
mesta.
Organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta zabezpečuje
mestský úrad. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Mestský úrad mal k 31.
12. 2018 celkom 89 zamestnancov, vrátane zamestnancov škôl a školských zariadení
v originálnej kompetencii mesta. Tento pracovný tím svoje zámery, hodnotenia dosiahnutých
výsledkov, organizačné otázky spracúva formou informácii, správ, ktoré prejednáva na úrovni
vedenia, orgánov mesta a informuje o nich širokú verejnosť. Informácie i rôzne dokumenty
mesta sú zverejnené, pravidelne aktualizované prostredníctvom verejne prístupnej oficiálnej
internetovej stránky www.hanusovce.sk .
Hodnotenie cieľov rozpočtu mesta je pravidelne polročne monitorované a hodnotené,
výsledkom sú monitorovacie a hodnotiace správy, ktoré prerokúva mestské zastupiteľstvo.
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Poslaním mesta, jeho organizácii je slúžiť všetkým jeho obyvateľom, ponúknuť im služby
mestu charakteristické. Mesto víta a podporuje akúkoľvek spoluprácu v rámci svojho interného
prostredia, medzi vlastnými zamestnancami, organizáciami mesta, jeho obyvateľmi, čo
prispieva k lepšej kvalite života v meste.
2. Identifikačné údaje o meste Hanušovce nad Topľou
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO

Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierová 333/3
Hanušovce nad Topľou
332399

DIČ

202 064 1018

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

84.11.0 všeobecná verejná správa

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

Štatutárny zástupca
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

PhDr. Štefan Straka, primátor mesta
057/4883890
primator@hanusovce.sk
www.hanusovce.sk

3. Organizačná štruktúra a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Primátor mesta:

PhDr. Štefan Straka

Zástupca primátora mesta:
Prednosta mestského úradu:
Hlavný kontrolór mesta:
Sekretariát primátora mesta:

Jozef Varga
Ing. Miroslav Benča
Ing. Alžbeta Sabová
Gabriela Sabová
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Mestské zastupiteľstvo:

Ing. Ladislav Babica
MVDr. Ján Čurlík, PhD
Martin Ferko
Mgr. Ján Hanzo
RNDr. Hedviga Rusinková
Martin Tkáč
Jozef Varga
Bc. Ján Voľanský
JUDr. Knašinská Eva
Juraj Velebír, DIS. Art.
Jozef Knašinský

Komisie:
Komisia finančná, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne služby a bývanie
Komisia pre školstvo
Komisia pre kultúru
Komisia pre šport
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
Mestský úrad:
Oddelenie finančné a správy majetku mesta
Mgr. Mária Hrivniaková, vedúca odd. finančného a správy majetku mesta
Ing. Mária Jenčíková, referent – ref. platobného styku, účtovníctva
Silvia Mikitová, referent – ref. účtovníctva, dotácií a eurofondov
Edita Koščová, referent – ref. daní a poplatkov, pokladňa
Emília Kočišová, referent – ref. pokladňa, správy a prevodov majetku mesta
Vlasta Benčová, referent – ref. personálny, miezd,
Oddelenie organizačné, kultúry a športu
ref kultúry, športu a podnikateľskej činnosti – neobsadený, jeho úlohy rieši zriadená
príspevková organizácia MsKS mesta Hanušovce nad Topľou
Gabriela Sabová – ref. organizač. a všeobecnej vnútornej správy, správy majetku a skl.
hospodárstva
Ing. Viktória Staškovičová – ref. právny (materská dovolenka - zastupujúci Mgr. Pilát)
Zuzana Sotáková – ref. verejného obstarávania
Oddelenie investičnej výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva
Ing. Ján Eštvaník, vedúci oddelenia investičnej výstavby, ŽP a MH
– ref. výstavby a MH + 11 zamestnancov
Ing. Ivana Digoňová – ref. životného prostredia a odpadového hospodárstva
Anna Zošáková – ref. výstavby a MH
Úsek plnenia prenesených úloh štátnej správy
Ing. Katarína Dvorská – spoločný stavebný úrad
Mgr. Ľubica Vargová – spoločný školský úrad
Mgr. Danka Roziková – spoločný školský úrad
Zuzana Sotáková – matričný úrad, ohlasovňa pobytu
Školy a školské zariadenia v originálnej kompetencii (neprávne subjekty):
Materská škola
Školská jedáleň MŠ
Školská jedáleň ZŠ (v rámci ZŠ)

PaedDr. Silvia Demetrovičová - riaditeľka
Mgr. Beáta Dundová – vedúca ŠJ
Mária Hláčová – vedúca ŠJ
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Mesto Hanušovce je zriaďovateľom rozpočtových organizácii:
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Štatutárny orgán
Základná činnosť
IČO
Tel:
e-mail:
web stránka

Základná škola
Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341
Hanušovce nad Topľou
Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ ZŠ
základné školstvo
37873288
057/4452631
zshanusovce@zshanusovce.sk
zshanusovce.edupage.org

Základná umelecká škola
Hanušovce nad Topľou
Budovateľská 486/17
Hanušovce nad Topľou
Ľudmila Kreheľová, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ
umelecké vzdelávanie
42344301
0905 402 757
zus.hanusovce@gmail.com
zushanusovce.edupage.org

Mesto Hanušovce je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Štatutárny orgán
Základná činnosť
IČO
Tel:

Mestské kultúrne stredisko mesta
Hanušovce nad Topľou
Mierová 333/3
Hanušovce nad Topľou
Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka
prevádzka kultúrnych zariadení
42089671
0917 055 797

Pridružená jednotka v rámci konsolidovaného celku:
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Základná činnosť
IČO
Dátum založenia/vzniku účtovnej
jednotky
Podiel účtovnej jednotky (obce ) na
základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky
(obchodnej spoločnosti)

OZÓN Hanušovce, a. s.
Petrovce 129
spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného
odpadu
36450758
28. 10. 1997
32,146 %

4. Poslanie, vízie, ciele
Základným dokumentom strategického strednodobého plánovania Mesta Hanušovce nad
Topľou je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Hanušovce nad Topľou
(ďalej PHSR). Bol zostavený na obdobie rokov 2015 – 2024 spoločnosťou SCARABEO-SK,
s.r.o. Banská Bystrica. Určuje víziu rozvoja mesta, prioritné rozvojové oblasti a strategické
ciele ich naplnenia. Je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja
jednotlivých oblastí života mesta. Bol schválený uznesením MsZ č. 156/2016 dňa 20. 6. 2016.
Dokument „PHSR“ je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja.
Je prostriedkom pre napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Programom
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hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou sa uskutočňuje
podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu
sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického
a kultúrneho rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou, je otvoreným dokumentom, ktorý na
základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Rozpočet mesta je zostavovaný na trojročné obdobie. Povinnosťou samosprávy pripravovať
tzv. programové rozpočty, čo znamená, že rozpočet samosprávy už obsahuje údaje o zámeroch
a cieľoch samospráv. Ich úlohou zvýšiť informačnú hodnotu dokumentu a súčasne
implementovať základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte
s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočtoch
ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.
Trinásť programov rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou tatéto zámery, ciele, merateľné
ukazovatele obsahujú, k 30. 6. bežného roka mesto zostavuje monitorovaciu správu, k 31. 12.
bežného roka hodnotiacu správu.
5. Základná charakteristika mesta
5 a) Geografické údaje
Hanušovce nad Topľou1 sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky
Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21° 30' východnej
dĺžky. Katastrálne územie má rozlohu 14,3 km. Najnižšia nadmorská výška je na brehu Tople
pri sútoku s Voľanským potokom (Lužiny) 158 m.n.m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej
výške 190 m.n.m. a najvyšším bodom v chotári je lokalita pod Stavencom na úpätí Slánskych
vrchov 455 m.n.m. Chotár Hanušoviec odvodňuje rieka Topľa s prítokmi Hlibovec, Hrabovec,
Hanušovský a Medziansky potok.
Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej, mierne vlhkej oblasti s chladnou zimou
a do oblasti mierne teplej, mierne vlhkej, vrchovinovej (Slánske vrchy).
Z geomorfologického hľadiska je územie obce súčasťou Beskydského predhoria, jeho časti Hanušovskej pahorkatiny. Okrajovo sem zasahujú Slánske vrchy, ktoré sa tiahnu na juhozápad
od mesta.
Štát2
Kraj

Slovensko
Prešovský kraj

Vranov nad Topľou
Šariš

Okres
Región

5 b) Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov
14,37 km² (1 437 ha) 3
Rozloha
Obyvateľstvo 3 768 (31. 12. 2017 )
262,21 obyv./km²
Hustota

5 c) Symboly mesta, logo4
Pečatidlo
Pečatidlom sa overovali listiny vydávane mestom a symbol na nich uvedený sa často použil pri
tvorbe mestského erbu. V Hanušovciach v minulosti zaznamenávame dva symboly používané
na obecných pečatidlách. Starší symbol zobrazoval hlavu sv. Jána Krstiteľa, na pečatidle zo
16. storočia, s kruhopisom „... DE VILLA IOHAN...“ overujú písomnosti z rokov
1538 a 1540 uložené v Mestskom archíve v Prešove.

Web stránka mesta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1ovce_nad_Top%C4%BEou
3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1ovce_nad_Top%C4%BEou
4
http://www.hanusovce.sk/mesto/symboly-mesta/
1
2
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Mladší symbol predstavoval pelikána kŕmiaceho svoje tri mláďatá sediace na hniezde, symbol
z roku 1700. Kruhopis, latinský text: SIGILLUM OPPIDI HANUSFALVENSIS (Pečiatka
mesta Hanušovce). Odtlačok je na písomnosti z 24.júla 1872 uložená v Archíve mesta Košice –
zbierka pečatí. S kruhopisom maďarský text: HANUSFALVA MEZÖVÁROS PECSÉTJE
SÁROSMEGYE (Pečiatka mesta Hanušovce Šarišská župa), z 28.novembra 1889 uložená
v archíve rímskokatolíckeho arcibiskupstva v Košiciach.

Od roku 1905 začali Hanušovce používať nové pečatidlo. Typárium bolo kruhové s priemerom
34 mm. V jeho pečatnom poli nachádzame v kruhopise maďarský text: SÁROS VARMEGYE
TAPOLYHANUSFALVA KÖZSÉG 1905 (Šarišská župa obce Hanušovce 1905). V strede
pečatného poľa je vyobrazený štít s erbovým symbolom predstavujúci pelikána. Tvorcom bol
Ignác Felsenfeldi, typograf z Budapešti.

Erb
V červenom štíte na zlatom hniezde stojí strieborný pelikán (zobák a nohy má zlaté) kŕmiaci
svoje tri strieborné mláďatá, ktoré majú zlaté zobáčiky.

Vlajka
Mestská vlajka Hanušoviec má pomer strán 2:3 a je ukončená zástrihom.
Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách striebornej (1/3), zlatej(1/3) a červenej (1/3).

5 d) História mesta
Najstaršia písomná zmienka o hanušovskom majetku je z roku 1317 a o obci z roku 1332.
Vtedy kráľ Karol Róbert udelil obyvateľom slobodnej dediny Hanušovce mestské práva.
Názov mesta je odvodený od mena tunajšieho dedičného šoltýsa Hanusa. Od roku 1346 patrili
Hanušovce do vlastníctva feudálneho panstva Šóšovcov, ktorí tu panovali nasledujúce tri
storočia. V polovici 15. storočia sídlili v okolí Hanušoviec bratríci. Od roku 1635 sa tu konalo
každoročne šesť trhov. V 17. storočí vzrástol význam Hanušoviec zásluhou humanistickej
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školy (gymnázia). Obyvatelia sa živili roľníctvom, ale rozvíjali sa tu aj remeslá, najmä
garbiarstvo a čižmárstvo.
5 e) Partnerské mestá

Dębica, Poľsko

Nozdrzec, Poľsko

Velká Bíteš, Česko
5 f) Významné osobnosti mesta
Predstavitelia mesta od stredoveku po rok 19925
Richtári
Hanus
Andrej Sabo
1332
Gregorius?
Juraj Tomaško
1531
Matúš Šima
Andrej Hatala
1636
Tomáš Velebír
Michal Pohlod
1747
Ján Sabo
Ján Sabo
1769
Juraj Varholy
Andrej Čebra
1770
Juraj Sabo
Ján Hanzo
1771
Juraj Fáber
Michal Čebra
1774
Andrej Čebra
Juraj Sabo
1775
Ján Tešinský
Andrej Kmec
1776
Juraj Sabo
Michal Eštočko
1783
Ján Fáber
Andrej Sabo
1784
Michal Čebra
Andrej Socha
1786
Juraj Tešinský
Andrej Hudák
1787
Michal Čebra
Andrej Kolesár
1789
Mikuláš Sabo
Andrej Kmec
1790
Ján Kmec
Michal Pohlod
1792
Andrej Čebra
Juraj Sabo
1795
Tomáš Velebír
1796-1797 Michal Čebra
Michal Sabo
Andrej Kmec
1798
Michal Čebra
Michal Ihnát
1799
Andrej Tomaško
Juraj Sabo
1800
Ján Ferko
Andrej Kmec
1801
Ondrej Pohlod
Andrej Ihnát
1803
Juraj Furča
Michal Skriňák
1804
Ján Sokáč
Michal Hanzo
1806
Juraj Kmec
Juraj Čebra
1809
Juraj Socha
1810
Vládni komisári
Alojz Vitko
1939
Ján Hatala
1939-1945
Predsedovia MNV a MsNV
Mikuláš Velebír
1945-1948
Andrej Balik
Andrej Sabo Babinčák
1948-1954
Ján Tkáč
Michal Socha Brehuv
1954-1956
Andrej Sabo Babinčák
Michal Kolesár
1956-1959
Andrej Velebír
5

http://www.hanusovce.sk/mesto/predstavitelia-mesta-odstredoveku/

8

1811-1812
1813
1814
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1830
1831
1835
1836
1837
1839
1840
1851-1864
1864-1869
1870-1874
1873-1874
1874-1878

1959-1960
1960-1961
1961-1981
1981-1992

Primátori mesta Hanušovce nad Topľou od roku 1992 po súčasnosť
Andrej Velebír
1992-1994
Peter Vozár
1994-2002
Ing. František Tkáč
2002-28.5.2005 (deň úmrtia)
RNDr. Jozef Malý
zástupca primátora s plnými právomocami primátora 29.5.2005
- 20.11.2005 (zloženie sľubu nového primátora Jána Roška)
Ján Roško

Štefan Straka
PhDr. Štefan Straka

21.11.2005 (vzišiel po doplnkových voľbách
na primátora 22.10.2005) a bol opätovne zvolený za primátora
mesta aj pre volebné obdobie 2006 – 2010
11.01.2011 – 9. 11. 2018
od 10. 11.2018

5g) Pamiatky
Stavby
Mesto je vystavané pomerne novou zástavbou, gro ktorej tvorí tzv. výstavba v štýle
socialistického realizmu v kombinácii s typickou zástavbou rodinných domov
charakteristickou v medzivojnových rokoch. Niektoré novovystavané ulice sú vystavané kvázi
moderným štýlom.
Pamiatky
Najvýznamnejšou stavbou mesta je ranogotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený
johanitmi v druhej polovici 13. storočia. V jeho interiéri sa zachovala na našom území
výnimočná kamenná figurálna výzdoba ešte románskeho štýlu.
Zaujímavými stavbami sú aj dva kaštiele, renesančno-barokový z prvej polovice 18. storočia,
ktorý patril rodine Dežöfiovcov (tzv. Veľký kaštieľ) a renesančný z druhej polovice 16.
storočia, patriaci pôvodne rodu Šóšovcov (tzv. Malý kaštieľ). Renesančno-barokový kaštieľ je
v súčasnosti sídlom Krajského múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou
so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou.
Unikátne technické pamiatky - sieť železničných viaduktov. Železničný most s najväčším
oblúkom v strednej Európe sa klenie priamo nad mestom. Dosahuje výšku 40 metrov a dĺžku
vyše 400 metrov. V katastrálnom území mesta ležia ešte ďalšie dva, jeden nad údolím
„Hrabovec“ a druhý ihneď za železničnou stanicou v údolí „Hlibovec“.
Múzeá
Pomníky
Parky

Krajské múzeum Prešov so sídlom v Hanušovciach nad Topľou
Pomník obetiam SNP, pamätná tabuľa pri centrálnom pilieri viaduktu.
Historický park pri „Veľkom kaštieli“, s výmerou 3 ha.

6. Plnenie funkcií mesta (originálne, prenesené kompetencie – v oblasti výchovy,
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry, hospodárstva ap.)
6 a) Prenesený výkon štátnej správy
Mesto Hanušovce nad Topľou spoločným obecným úradom pre 20 obcí, a to na úseku:
- územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania, pozemných
komunikácii,
- v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na úseku ochrany krajiny a prírody, na úseku
ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami.
Je spoločným školským obvodom na základe dohody uzatvorenej medzi Mestom Hanušovce
nad Topľou a ďalšími trinástimi obcami obvodu a schváleného všeobecne záväzného
nariadenia č. 31 zo dňa 31. mája 2004.
Rozhodnutím Krajského školského úradu v Prešove je školským úradom pre ďalších 26 obcí
vranovského okresu.
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6 b) Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
- Základná škola
- podľa EDUZBER-u k 15.9.2018 evidovala celkový počet žiakov
(čo je o 6 žiakov menej ako v r. 2017)
z toho: počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
počet integrovaných (začlenených) žiakov
počet žiakov v nultom ročníku
- Materská škola
- podľa výkazu - Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 evidovala celkom
(čo je 14 detí viacej ako v r. 2017)
z toho: počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

568
114
23
8
118 detí
42 detí

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola
- uznesením MsZ č. 369/2013 z 28. zasadnutia MsZ v Hanušovciach nad Topľou zo dňa
2.12.2013 prešla ku dňu 1.1.2014 základná umelecká škola na právnu subjektivitu,
- podľa výkazu - Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 evidovala celkom
358 detí
(čo je o 16 žiakov menej oproti r. 2017)
z toho: počet žiakov v individuálnej forme vyučovania
174 detí
počet žiakov v skupinovej forme vyučovania
184 detí
6 c) Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú:
- dvaja detskí lekári, traja lekári pre dospelých, jeden neurológ, jeden internista, dvaja
gynekológovia, dvaja zubní lekári.
V meste sú zriadené tri lekárne.
6 d) Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje :
- denný stacionár
- mesto má v prízemných priestoroch ObZS zriadený "Denný stacionár" pre poskytovanie
sociálnych služieb, sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov
na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
- zmluva bola uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 5,9176
€ na jedno miesto na deň v zariadení na celkový počet 20 miest, t. j. finančný príspevok
celkom 29.232,96 €, príspevok je určený výlučne na spolufinancovanie ekonomicky
oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov a poistné,
- opatrovateľská služba
- poskytovanie opatrovateľskej služby pri implementácii NP Podpora opatrovateľskej služby,
zamestnávanie 7 opatrovateliek pre 13 klientov,
- termín realizácie projektu – od 1.2.2016 do 30.4.2018, ďalej do konca roka 2018 financované
zo zdrojov mesta,
- Národný projekt - Terénna práca v obciach
- zamestnávanie: terénny sociálny pracovník – dvaja (jedno miesto k 31.12.2018 neobsadené),
terénny pracovník – dvaja,
- termín od 1.2.2016 do 30. 6. 2019,
- Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni – Komunitné centrum
- zamestnávanie: odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC – traja pracovníci
- termín – od 1.4.2016 do 30.6.2019
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6 e) Kultúra
Po ukončení projektu Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou v mesiaci
november 2015 svoju činnosť začína príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko
mesta Hanušovce nad Topľou. Táto PO – ktorá sídli v priestoroch malého kaštieľa, v roku
2018 riadi a zabezpečuje celkový spoločenský a kultúrny život v meste. Svoju činnosť
zabezpečuje na základe plánu kultúrnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom na
bežný kalendárny rok.
6 f) Hospodárstvo
Po zrušení spoločnosti Mestský podnik služieb, s.r.o. Hanušovce nad Topľou v konkurze
všetky úlohy pri výkone samosprávy v oblasti starostlivosti o všestranný rozvoj územia mesta
a potreby jej obyvateľov
mesto vykonáva v rámci schváleného rozpočtu vlastnými
zamestnancami, vlastnými dopravnými prostriedkami, občanmi v rámci výkonu aktivačných
prác a menších obecných služieb.
7. Informácia o vývoji mesta – rozpočtový pohľad
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Rozpočtový proces
územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri jeho spracovaní sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej MF SR,
Metodického pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č.
l a merateľných ukazovateľov, zo známych skutočností schváleného návrhu rozpočtu verejnej
správy. Ďalej sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky
2019 a 2020“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva
v Hanušovciach nad Topľou č. 294/2017 zo dňa 26.10.2017. Boli v ňom zapracované
a navrhované aktivity, výdavky, na ktoré boli v termíne spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené
zmluvy a výdavky v objeme, v akom je možné ich vykrytie zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 308/2017 dňa 14. 12. 2017
v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.438.651,– €, t. j. rozpočet vyrovnaný.
V priebehu roka 2018 bol upravovaný nasledovne:
schválené MsZ
č. uzn

zo dňa

Rozpočet (€)
Rozpočet schválený

Rozpočtové opatrenia

Príjmy
Výdavky
Príjmy
schválený
rozpočet 308/2017 14.12.2017 3438651,00 3438651,00

Výdavky

Rozpočet upravený
Príjmy

Výdavky

RO č. 1

336/2018

02.5.2018

200657,45 200657,45 3639308,45 3639308,45

RO č. 2

375/2018 29.10.2018

170582,00 119965,00 3809890,45 3759273,45

RO č. 3

13 /2018 17.12.2018

spolu

x

x

53573,40

59418,40 3863463,85 3818691,85

3438651,00 3438651,00 424812,85 380040,85 3863463,85 3818691,85
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Plnenie programového rozpočtu
Rozpočet bol zostavený pre trojročné obdobie rokov 2018 – 2020 v programovej štruktúre so
zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia v polročných intervaloch – I.
polrok monitorovacou správou, II. polrok hodnotiacou správou. Programový rozpočet
nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto bol zostavený súčasne tak ako doteraz aj v štruktúre

program

Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra
Program 11: Prostredie pre život
Program 12: Bývanie
Program 13: Sociálne služby

Výsledok hospodárenia:

Rozpočet
2018

Rozpočet
2018
upravený

Plnenie
rozpočtu
k
31122017

Plnenie
rozpočtu
k
31122018

EUR
EUR
EUR
EUR
3438651 3863463,85 3351446,97 3708092,45
3438651 3818691,85 3263779,44 3533819,64
251445
275952 232685,97 247476,13
3081
3081
60,00
0,00
524352
551100 545090,99 482738,96
63489
71068
66202,67
66260,22
25698
25698
20536,42
21333,09
109851
244353
69317,05 237539,05
6100
15600
16001,52
15255,92
1986493 2108898,85 1865377,01 2000487,41
11820
6820
1683,98
2748,08
71900
80531
78975,88
77447,50
18900
18900
21063,99
14968,42
35300
35300
36373,81
27214,08
330222
381390 310410,15 340350,78
0
44772
87667,53 174272,81

Plnenie
rozpočtu
k
31122018 Index
k upr
rozpočtu

%
95,98
92,54
89,68
0,00
87,60
93,23
83,01
97,21
97,79
94,86
40,29
96,17
79,20
77,09
89,24
x

2018/
2017

1,11
1,08
1,06
0,00
0,89
1,00
1,04
3,43
0,95
1,07
1,63
0,98
0,71
0,75
1,10
x

podľa rozpočtovej klasifikácie.
Bežné výdavky mesta v roku 2018 smerovali predovšetkým na zabezpečenie základných
samosprávnych funkcií mesta, a to hlavne na nutnú údržbu komunikácií vrátane vysprávok
MK, na likvidáciu odpadu, čistenie mesta, rozvoja bývania, zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb, činností na úseku školstva a pod.
Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2018 smerovali k realizácií investičných aktivít:
- nákup príslušenstva k motorovým vozidlám – komunálne rozmetadlo, snehová radlica,
- realizácia projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v meste Hanušovce nad Topľou,
- kanalizácia Bukovské – časť Kamenec,
- rekonštrukcia strechy ZUŠ,
- zhotovenie tribúny vo vlastnej réžii,
- výzdoba – vianočný anjel,
- projektová dokumentácia - rekonštrukcia ObZS – CIZS, parkovisko pri ObZS, zberný dvor,
strecha ZUŠ.
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Plnenie rozpočtu mesta za rok 2018

2018

Rozpočet 2018

Skutočnosť
2018

Plnenie

€

€

%

3 593 431,00

3 490 274,84

97,13

24 373,00

31 162,83

127,86

18 637,00

18 629,91

99,96

3 636 441,00

3 540 067,58

97,35

155 552,00

150 144,31

96,52

ZŠ

0,00

0,00

0,00

ZUŠ

0,00

0,00

0,00

155 552,00

150 144,31

96,52

3 748 983,00

3 640 419,15

97,10

31 162,83

127,86

18 637,00

18 629,91

99,96

3 791 993,00

3 690 211,89

97,32

71 470,85

17 880,56

25,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné príjmy

MsU

Bežné príjmy

ZŠ

Bežné príjmy

ZUŠ

Bežné príjmy

spolu

Kapitálové príjmy

MsU

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy

spolu

Príjmy spolu

MsU

Príjmy spolu

ZŠ

24 373,00

Príjmy spolu

ZUŠ

Príjmy spolu

spolu

Príjmy finančných operácií

MsU

Príjmy finančných operácií

ZŠ

Príjmy finančných operácií

ZUŠ

Príjmy finančných operácií

spolu

ZDROJE CELKOM

71 470,85

17 880,56

25,02

3 863 463,85

3 708 092,45

95,98

Bežné výdavky

MsU

1 839 495,00

1 616 212,14

87,86

Bežné výdavky

ZŠ

1 265 630,85

1 260 658,89

99,61

Bežné výdavky

ZUŠ

286 369,00

282 158,56

98,53

Bežné výdavky

spolu

3 391 494,85

3 159 029,59

93,15

Kapitálové výdavky

MsU

301 067,00

248 794,35

82,64

Kapitálové výdavky

ZŠ

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

ZUŠ

3 500,00

3 500,00

0,00

Kapitálové výdavky

spolu

304 567,00

252 294,35

82,84

Výdavky spolu

MsU

2 140 562,00

1 865 006,49

87,13

Výdavky spolu

ZŠ

1 265 630,85

1 260 658,89

99,61

Výdavky spolu

ZUŠ

289 869,00

285 658,56

98,55

Výdavky spolu

spolu

3 696 061,85

3 411 323,94

92,30

Výdavky z finančných operácií

MsU

122 630,00

122 495,70

99,89

Výdavky z finančných operácií

ZŠ

0,00

0,00

0,00

Výdavky z finančných operácií

ZUŠ

0,00

0,00

0,00

Výdavky z finančných operácií

spolu

122 630,00

122 495,70

99,89

3 818 691,85

3 533 819,64

92,54

POUŽITIE CELKOM
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia celkom
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244 946,15

381 037,99

-149 015,00

-102 150,04

95 931,15

278 887,95

-51 159,15

-104 615,14

44 772,00

174 272,81

8. Informácia o vývoji mesta – účtovný pohľad
8 a) Majetok, zdroje krytia
ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZÁVAZKOV
dlhodobý nehmotný maj v OC
oprávky
dlhodobý nehmotný maj v ZC
dlhodobý HM v OC
oprávky
dlhodobý HM v ZC
dlhodobý finančný majetok
zásoby
zúčt medzi subj VS
pohľadávky
opravné položky k pohľadávkam
pohľadávky netto
finančné účty
poskytnuté návratné fin.výp
opravné položky k fin výp
časové rozlíšenie
AKTÍVA CELKOM
A-vlastné imanie
B-záväzky
z toho:
rezervy
zúčtovanie medzi subj VS
dlhodobé záväzky ostatné - úver ŠFRB
dlhodobé záväzky - zo sociálneho fondu
krátkod záväzky - dodávateľské
prijaté preddavky
nevyfakturované dodávky
krátkod záväzky - iné - úver ŠFRB
krátkodobé záväzky - iné
krátkod záväzky - mzdové
bankové úvery
C-časové rozlíšenie
PASÍVA CELKOM

31.12.2017
3249,94
2555,35
694,59
11581643,77
5137874,24
6443769,53
939441,02
7120,96
942520,12
141862,02
110236,35
31625,67
360905,80
1048,36
1048,36
503,16
8726580,85
2791665,18
1131320,33

31.12.2018
3249,94
2711,35
538,59
11762656,83
5465846,68
6296810,15
939441,02
8603,56
892420,08
137852,66
113377,12
24475,54
550811,98
1358,36
1048,36
750,36
8714161,28
2984707,17
985675,04

rozdiel
0,00
156,00
-156,00
181013,06
327972,44
-146959,38
0,00
1482,60
-50100,04
-4009,36
3140,77
-7150,13
189906,18
310,00
0,00
247,20
-12419,57
193041,99
-145645,29

3220,00
2339,45
255207,53
1535,27
52006,51
3117,50
0,00
14463,07
1878,52
145101,66
652450,82
4803595,34
8726580,85

3220,00
17364,13
240631,72
2451,25
8556,92
4025,88
481,94
14637,58
4427,10
145472,10
544406,42
4743779,07
8714161,28

0,00
15024,68
-14575,81
915,98
-43449,59
908,38
481,94
174,51
2548,58
370,44
-108044,40
-59816,27
-12419,57

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- aktíva - prírastky majetku
- realizácia projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v meste Hanušovce nad Topľou vrátane traktora s príslušenstvom,
- Kanalizácia Bukovské – časť Kamenec,
- rekonštrukcia strechy ZUŠ,
- zhotovenie tribúny vo vlastnej réžii,
- nákup príslušenstva k motorovým vozidlám – komunálne rozmetadlo, snehová radlica,
- výzdoba – vianočný anjel
- PD – rekonštrukcia ObZS – CIZS, parkovisko pri ObZS, zberný dvor, strecha ZUŠ,
- aktíva - úbytky majetku
- úbytok pohľadávok a opravných položiek k nim, úbytok poskytnutých návratných fin.
výpomoci a opravných položiek k nim - v súvislosti s ukončením konkurzu voči MsPS s.r.o.
- vyraďovanie majetku,
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- pasíva - prírastky
- prírastok vlastného imania,
-pasíva - úbytky
- bankové úvery - splátky úverov,
- úbytok ŠRBB – 22 b. j.- splátka časti úveru.
8 b) Pohľadávky
2018
do lehoty
splatnosti

Druh pohľadávky
odberateľské faktúry

2017
po lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

5341,63

0,00

5341,63

5341,63

37718,85

1483,92

36234,93

36675,68

prepravné služby

613,40

133,48

479,92

302,52

cintorínske služby

409,54

142,08

267,46

113,44

60308,73

0,00

60308,73

60796,56

217,20

0,00

217,20

256,50

6000,11

0,00

6000,11

6000,11

23693,45

0,00

23693,45

20697,23

92,76

0,00

92,76

92,76

214,27

74,06

140,21

137,80

0,00

0,00

0,00

0,52

Pohľadávky opatr služba

296,75

296,75

0,00

2,10

poskytnuté preddavky

165,97

165,97

0,00

0,00

pohľadávky voči zam

1280,00

1280,00

0,00

0,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

137852,66

5076,26

132776,40

130416,85

nájomné

daň z nehnuteľnosti
poplatky za psov
užívanie ver priestranstva
vývoz TKO
pokuty za priestupky
výťažky lotérii
pohľ ostatné

iné pohľ - zúčt energií
Pohľadávky spolu:

8 c) Záväzky

z toho:
Druh záväzku
dodávateľské faktúry
záväzky mzdové

do lehoty
splatnosti

čiastka

2017

po lehote
splatnosti

po lehote
splatnosti

8556,92

8556,92

0,00

0,00

149899,20

149899,20

0,00

0,00

z toho:
zamestnanci

81204,62

81204,62

0,00

0,00

poistné fondy

50507,45

50507,45

0,00

0,00

daňový úrad

13760,03

13760,03

0,00

0,00

zrážky zamestnancov

4427,10

4427,10

0,00

0,00

preplatky - popl ŠJ MŠ,

4025,88

4025,88

0,00

0,00

nevyfakturované dodávky

481,94

481,94

0,00

0,00

záväzky - soc. fond
bankové úvery ŠFRB
bankové úvery ŠFRB kr
Záväzky spolu:

2451,25

2451,25

0,00

0,00

240631,72

240631,72

0,00

0,00

14637,58

14637,58

0,00

0,00

420684,49

420684,49

0,00

0,00

K 31. 12. 2018 mesto neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti.
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8 d) Hospodársky výsledok - náklady a výnosy za podnikateľskú činnosť (výkaz ziskov
a strát) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Vývoj nákladov a výnosov

501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
538
541
544
545
546
548
551
553
558
562
568
584
586
602
604,607
632
633
641
648
652
653
658
662
665
693
694
696
697
698
699

591

Názov
spotreba materiálu
spotreba energie
predaný tovar
opravy a udržiavanie
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
ostatné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
ostatné dane a poplatky
zostatková cena predaného DNM a DHM
zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania
ostatné pokuty, penále
odpis pohľadávky
ostatné náklady na prev činnosť
odpisy DHM a odpisy DHM
tvorba ost rezerv z prevádzkovej činnosti
tvorba ost opravných položiek z prev činnosti
úroky
ostatné finančné náklady
náklady na transfery z rozpočtu obce - do RO
náklady na transfery z rozpočtu obce - mimo VS
Náklady celkom
tržby z predaja služieb
tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj
daňové výnosy samosprávy
výnosy z poplatkov
tržby z predaja DM a DHM
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie zákonných rezerv z prev činnosti
zúčtovanie ost rezerv z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie ost opr položiek z prevádz činnosti
úroky
výnosy z dlhodobého finančného majetku
výnosy z BT zo ŠR a od iných subj VS
výnosy z KT zo ŠR a od iných subj VS
výnosy z KB od EÚ
výnosy z KT od EÚ
výnosy z KT od ost subj mimo VS
výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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skutočnosť
k 31.12.2017
113828,23
110875,97
50,64
39392,44
450,08
2314,06
107536,49
683081,80
235684,11
10506,41
67284,66
5747,70
273,34
0,00
0,00
67035,99
146574,52
398894,79
3220,00
111284,71
15060,03
42478,71
529801,23
12000,00
2703375,91
48700,36
481,08
1499441,42
62831,90
5650,00
163444,47
0,00
5850,00
171493,31
560,22
0,00
422710,26
75291,72
193985,33
1080,94
2590,92
82710,72
2736822,65
33446,74
65,19
33381,55

skutočnosť
k 31.12.2018
99880,96
108743,49
294,12
15173,78
1314,86
2677,77
122385,14
727255,30
255422,11
10590,63
86563,33
6696,63
1237,19
6302,00
0,00
0,00
137496,22
348920,17
3220,00
114425,48
12423,40
9219,73
512680,26
11700,00
2594622,57
51550,85
351,00
1622789,75
58978,65
3215,00
153297,52
0,00
3220,00
126784,71
486,71
40964,20
428921,57
52584,90
199155,12
0,00
2590,92
46657,65
2791548,55
196925,98
58,97
196867,01

Na princípe akruálneho účtovníctva mesto dosiahlo náklady vo výške 2.594.622,57 €, výnosy
vo výške 2.791.548,55 € , t. j. výsledok hospodárenia pred zdanením + 196.925,98 €, splatná
daň z príjmov predstavuje 58,97 €, čo celkovo predstavuje výsledok hospodárenia po zdanení
vo výške + 196.867,01 €. Vytvorený výsledok hospodárenia navrhujeme zúčtovať na účet
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.
9. Ostatné dôležité informácie
9 a) Významné investičné aktivity v roku 2018
- realizácia projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v meste Hanušovce nad Topľou vrátane traktora s príslušenstvom,
- Kanalizácia Bukovské – časť Kamenec,
- rekonštrukcia strechy ZUŠ,
- zhotovenie tribúny vo vlastnej réžii,
- nákup príslušenstva k motorovým vozidlám – komunálne rozmetadlo, snehová radlica,
- výzdoba – vianočný anjel
- PD – rekonštrukcia ObZS – CIZS, parkovisko pri ObZS, zberný dvor, strecha ZUŠ,
9 b) Predpokladaný budúci vývoj
Predpokladaný budúci vývoj činnosti mesta prezentuje schválený programový rozpočet
mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 schválený
uznesením MsZ č. 14/2018 dňa 17. 12. 2018. Rozpočet na rok 2019 bol schválený v príjmovej
a výdavkovej časti ako vyrovnaný vo finančnom objeme 5.023.900,– €. Rozpočet na
nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2020 a 2021 je orientačný.
Programový rozpočet pre rok 2019 a pre roky 2020 - 2021 bol orientovaný do trinástich
programov, z ktorých každý mal jednoznačne stanovený zámer, finančné vyjadrenie,
podprogram zodpovednosť, cieľ i merateľný ukazovateľ. Programy:
- plánovanie, manažment a kontrola,
- vzdelávanie,
- propagácia a marketing,
- šport,
- interné služby,
- kultúra,
- služby občanom,
- prostredie pre život,
- bezpečnosť,
- bývanie,
- odpadové hospodárstvo,
- sociálne služby.
- komunikácie,
Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2019 s výhľadom na roky 2020
a 2021 je zverejnený na web stránke mesta http://www.hanusovce.sk/uradna-tabula/financie/.
POPIS AKTIVÍT PLÁNOVANÝCH PRE OBDOBIE ROKA 2019:
PREDPOKLADANÉ PROJEKTY V ROKU 2019 - 2021
Už podané žiadosti:
Oprava Hanušovského a Medzianského potoka
CIZS – centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Zberný dvor
Oprava miestnych komunikácií v meste – lokality MRK
Oprava prístupovej cesty do osady Pod Šibenou - III. etapa
Príprava projektov pre rok 2019 – 2021
Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou – výstavba cyklochodníka
Dom seniorov
Rozšírenie kamerového systému v meste
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MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE
Kataster Hanušovce n. T. - Petrovce - rozpočet ráta s prostriedkami v objeme
Okrem bežných prevádzkových výdavkov návrh rozpočtu mesta
zahŕňa nasledovné aktivity s priradeným objemom finančných prostriedkov:

2.500 €
na

rok

2019

INVESTIČNÉ – NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY
Rekonštrukcia budov:
1. Dokončenie rekonštrukcie ZUŠ
30.000 €
2. ObZS - obnovenie schodov, dokončenie parkoviska – spevnenej plochy (prenesené z r. 2018
- časť) vrátane prístupu k dennému stacionáru
40.000 €
3. Rekonštrukcia domu smútku
50.000 €
4. Oprava informačnej vitríny v meste
2.000 €
5. Rekonštrukcia budovy TJ pri futbalovom ihrisku - výmena strechy, okná (prenesené
z r.2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
6. Sprevádzkovanie zberného dvora na zhromažďovanie stavebného odpadu (v prípade
neúspešnosti projektu) (prenesené z r. 2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
7. Oprava tribúny na ihrisku - sedadlá na betónové stupne, nové lavičky - rozpočet pre r.
2019 s prostriedkami neráta
8. Chata na doloch (prenesené z r. 2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta –
potreba
vyriešenia majetkoprávnych vzťahov
9. Ihnátov dom (prenesené z r. 2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
Rekonštrukcia ciest a chodníkov:
1. Oprava dlažby na pešej zóne v centre mesta (prenesené z r. 2018)+ výmena povrchovej
časti mosta cez potok (dosky)
10.000 €
2. Doplnenie zábradlia na spojovacom chodníku ul. Budovateľská – Šarišská - úsek okolo
Velebíra (prenesené z r. 2018) - bolo zrealizované v novembri 2018,
3. Rekonštrukcia krajnice MK na ul. Šarišská - obrubníky, aby voda nestekala na pozemky
pod cestou (prenesené z r. 2018)
3.000 €
4. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov na cintoríne (prenesené z r. 2018)
5.000 €
5. Rekonštrukcia chodníka ul. Štúrova (pred b. j. č. 339/9 po ZŠ – nový koberec)
5.000 €
6. Výstavba chodníka ul. Mierová (smer na Petrovce) s prekrytím kanálu - rozpočet pre r.
2019 s prostriedkami neráta - potreba majetko-právneho vysporiadania, PD)
7. Rekonštrukcia MK Bukovské – Kamenec, vjazd k b. j. č. 432 ul. Budovateľská
4.000 €
8. Oprava MK a chodníka ul. Záhradná
5.000 €
9. Nový plot okolo MŠ z ul. Budovateľská + ostnatý drôt na plot od ObZS
9.000 €
10. Prekrytie kanála a vybudovanie chodníka na ul. Kukorelliho od Daňka po Spojenú školu –
v rámci podanej žiadosti o NFP (oprava MK v meste) (prenesené z r. 2018)
11. Rekonštrukcia časti MK ul. Kukorelliho (časť k Petrovi Sochovi) (prenesené z r. 2018)
3.000 €
12. Vybudovanie schodov a zábradlia pri vstupe na cintorín z Prešovskej ul. (prenesené z r.
2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
13. Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenskej (od autobusovej zastávky v smere na Vranov n.
T. po LPG) – menovanú aktivitu bude riešiť rekonštrukcia hlavnej cesty č. 18 – úsek
Petič – Hanušovce n. T. až v roku 2020 (prenesené z r. 2018)
14. Rekonštrukcia schodov k prechodu na cestu z Kláštornej ul. smerom k pamätníku SNP (=
bude riešené až po oprave cesty I. triedy) (prenesené z r. 2018)
15. Výstavba chodníka popod viadukt k Strečnu – rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
- potreba majetko-právneho vysporiadania, PD)
16. Výmena asfaltového koberca ul. Budovateľská (prenesené z r. 2018) – rozpočet pre r.
2019 s prostriedkami neráta
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Iné:
1. Školenie pre poslancov MsZ
3.000 €
2. Príprava dielčich projektov (inžinierske siete) súvislosti
s vytvorením stavebných
pozemkov v lokalite „Pastovník“ (prenesené z r. 2018)
8.000 €
3. Vyčistenie koryta potokov v meste (v prípade neúspešnosti projektu) – riešiť s povodím
(prenesené z r. 2018) - rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
4. Rekonštrukcia teplovodných rozvodov v správe Veolia (prenesené z r. 2018) – v zmysle
uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Veolia
5. Rekonštrukcia mestského rozhlasu na ul. Bukovské (po prekládke el stĺpov zo strany VSE)
2.000 €
6. Rekonštrukcia mestského parku pri veľkom kaštieli s detským ihriskom, lavičkami
a osvetlením – zámer reálny, potreba PD a odsúhlasenia s pamiatkovým úradom
7. Projektová dokumentácia k výstavbe amfiteátra pri kultúrnom dome (prenesené z r. 2018)
- rozpočet pre r. 2019 s prostriedkami neráta
S aktivitami, ktoré nebude možné zaradiť do rozpočtu roku 2019 bude rátané v rokoch nasledujúcich
(r. 2020 – 2021).

STRATEGICKÉ DOKUMENTY
UPN – aktualizácia, doplnenie – pokračovanie
Program odpadového hospodárstva – v cene poskytovanej služby
Koncepcia rozvoja informačných systémov v meste Hanušovce nad Topľou
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V MESTE
V návrhu rozpočtu mesta v rámci ZUČ sú vyčlenené finančné prostriedky na:
podporu záujmovej činnosti v meste – športové a iné aktivity v celkovom objeme

15.500 €
500 €

17.000 €

DOTÁCIE FO A PO/ VZN MESTA O DOTÁCIÁCH
v návrh rozpočtu mesta sú vyčlenené FP v objeme 3.000 € na dotácie v zmysle VzN
o dotáciách
UPSVaR – MINISTERSTVÁ SR - REALIZÁCIA ÚLOH V ZMYSLE
UZATVORENÝCH DOHÔD O ZAMESTNÁVANÍ OBČANOV MESTA MOS, AČ,
- návrh rozpočtu ráta s nasledovným financovaním:
MOS, AČ, j....
Chránená dielňa

24.091 €, v tom t. č. transfer 16.062 €, zo zdrojov mesta 8.029 €,
kamerový systém
28.112 €, v tom transfer 15.820 €, zo zdrojov mesta 9.292 €,
v rozpočte je zároveň rátané s nákupom dvoch nových kamier v objeme
2.000 €
Národný projekt
terénna sociálna práca
24.924 €, v tom transfer 23.276 € + z r. 2018 transfer 3.652 €, zo zdrojov
mesta 1.648 €, t. j. v r. 2019 mesto nemusí použiť vlastné zdroje,
rozpočet ráta s projektom v zmysle uzatvorenej zmluvy do 6/2019
Národný projekt
opatrovateľská služba
93.337 €, v tom transfer 62.700 €, zo zdrojov mesta 30.637 €,
rozpočet ráta s projektom v zmysle už doručeného rozhodnutia k žiadosti
o NFP od 1.1.2019 na 26 mesiacov – t. j. do februára 2021,
Národný projekt
komunitné centrá
20.980 €, v tom transfer 19.847 € + z roku 2018 transfer 3.012 €, t. j. v r.
2019 mesto nemusí použiť vlastné zdroje,
rozpočet ráta s projektom v zmysle uzatvorenej zmluvy do 6/2019
Denný stacionár
44160 €, v tom transfer 44160 €
rozpočet ráta s projektom 100 % vykrytým z prostriedkov ŠR
Občianske hliadky 47.336 €, v tom transfer 33.252 €, zo zdrojov mesta 14.084 €,
rozpočet projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy od 1/2018 do 12/2020,
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Projekt ŠOV

národný projekt „Škola otvorená všetkým” - projekt realizovaný v MŠ,
21.398 €, v tom transfer 20.005 €, zo zdrojov mesta 1.393 €.

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V R. 2019:
- návrh rozpočtu mesta ráta s nasledovným financovaním:
Matrika, register obyvateľov a adries:
(matrikárka čiastočne zabezpečuje aj výkon verejného obstarávania, ktorý mesto financuje
z vlastných zdrojov)
Celkové výdavky:
14.525 €
Transfer:
10.634 €
Vlastné zdroje:
3.891 €
Spoločný stavebný úrad:
- stavebný poriadok:
(mesto uzatvorilo dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, v zmysle
ktorého sa obce obvodu spolupodieľajú na dofinancovaní nákladov SSÚ)
Celkové výdavky:
23.425 €
Transfer:
15.036 €
Transfer od obcí:
4.887 €
Transfer mesta(zmluva s obcami)
1.887 €
Vlastné zdroje:
1.615 €
- životné prostredie a cestná doprava
(agenda životného prostredia a cestnej dopravy je len časťou z agendy referátu ŽP a OH,
ktorú dofinancovávame z vlastných zdrojov)
Celkové výdavky:
17.823 €
Transfer:
1.855 €
Vlastné zdroje:
15.968 €
Školský úrad:
Celkové výdavky:
Transfer:
Vlastné zdroje:

35.371 €
29.401 €
5.970 €

REKONŠTRUKCIA V BUDOVE MSÚ
– pokračovanie v postupnej rekonštrukcii kancelárií – ďalšie dve kancelárie + výmena
a doplnenie interiérového vybavenia dvoch kancelárií = 5.000 € + 3.000 €.
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
– MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
– činnosť príspevkovej organizácie po ukončení rekonštrukcie Malého kaštieľa v jeho
priestoroch – príspevok mesta v objeme 68.200 €,
- všetky kultúrne aktivity sú plánované k realizácii z tejto organizácie,
- príspevková organizácia má zriadené chránené pracovisko – chránenú dielňu so
zamestnávaním jedného zamestnanca na plný úväzok s financovaním v objeme 15.879 €,
v tom transfer 6.252 €, vlastné zdroje 9.627 €,
- v roku 2019 ráta so zamestnaním kuriča a upratovačky na polovičný pracovný úväzok
s financovaním v objeme cca 8.500 €.
9 c) Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali
žiadne mimoriadne skutočnosti (info – poznámky k účtovnej závierke za rok 2018).
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9 d) Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
K 31. 12. 2018 mesto eviduje neukončené súdne spory, exekúcie, ktoré by mohli predstavovať
určité riziká pre budúce obdobie. Z uvedeného dôvodu boli v účtovníctve mesta zúčtované
rezervy vo výške 1000,– €.
Záväzky zo súd rozhodnutí, plat výmery, exekúcie
k 31. 12. 2018
Sp. zn.
9k/16/2009

Hodnota €

Okr súd Košice – konkurzné konanie – nájomné Ekotechnika Michalovce
Mesto Hanušovce n. T. - odporca Peter Horvát a spol. Hanušovce
T. o neplatnosť kúpnej zmluvy

13Cb/54/15

38465,62

n.

Okresný súd Vranov n. T.
Navrhovateľ - RNDr. Jozef Malý, odporca Mesto Hanušovce n. T. - o
náhradu škody z ušlého zisku

0,00

19751,29

zriadenie záložného práva k hnuteľným veciam - RETOP, s.r.o.
Thurzova 6, Košice - (na zabezpečenie daňovej pohľadávky mesta
Hanušovce n. T.)
Spolu:

58216,91

9 e) Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, obchodných podielov a akcií
Mesto Hanušovce nad Topľou je vlastníkom podielov v jednotlivých nižšie uvedených
spoločnostiach. V účtovníctve mesta evidujeme:
Druh
akcie PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
akcie OZÓN a.s.
akcie Východoslovenskej vodárenskej poločnosti a.s.
spolu:

Počet akcií –
ks
10
614
22044

Podiel mesta na ZI
spoločnosti v %
0,009
32,146
0,299

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková,
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Schválil:

PhDr. Slavomír Karabinoš, prednosta MsÚ

Hanušovce n. T., apríl - máj 2019
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Menovitá
hodnota
399
331,939189
33,19

Fin. hodnota-€
3990,00
203810,66
731640,36
939441,02

