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Z Á P I S N I C A 

z 28.  mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove 

konaného dňa 24. februára 2022 

 

Predsedajúci:  MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva:  21 podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Ing. Juraj Popjak, prednosta MsÚ 

Ing. Ján Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta  

Ing. Marcel Karol, vedúci odboru ekonomiky 

Ing. Elena Volčkovová, referentka, Kancelária prednostu MsÚ 

Ing. Michal Jurečko, referent, Kancelária prednostu MsÚ 

p. Pavol Petrič, referent, Kancelária prednostu MsÚ  

Ing. Ľuboš Antony, referent, Kancelária prednostu MsÚ 

Mgr. Štefan Hij, ved. tlač. ref., Kancelária primátora mesta 

 

Pred otvorením rokovania MsZ si prítomní uctili minútou ticha pamiatku 

zosnulej bývalej poslankyne MsZ Mgr. Evy Kučminovej. 

 

1. Otvorenie  

 

MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, 

 

v zmysle ustanovenia § l2 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, a v zmysle článku 6 bod 4 a 5  Rokovacieho 
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poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove som zvolal dnešné  28. mimoriadne  

zasadnutie mestského zastupiteľstva,  na ktorom Vás všetkých vítam. 

Epidemiologická situácia stále nie je priaznivá, preto budeme opäť rokovať dištančne 

prostredníctvom videa. 

 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,  žiadam Vás o prezentáciu na 

dnešnom mimoriadnom zasadnutí.  

 Konštatujem, že z 25 zvolených poslancov je prítomných 21, čím je mestské 

zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sa  ospravedlnila Mgr. 

Veronika Marková, ostatní sa postupne  technicky pripojili na rokovanie.  

 

 

2. Schválenie programu  

 Návrh programu  28. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva ste 

obdržali elektronicky spolu s pozvánkou.  

 

Má  niekto pripomienky k navrhovanému programu  dnešného rokovania? 

Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu    o programe dnešného,  28. 

mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.    

Hlasovanie č. 1 – bod č. 2 – Schválenie programu – podľa predloženého programu 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

Konštatujem, že program  28. mimoriadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, bol schválený.  
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Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava) 

5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava) 

6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku  mesta (rozprava) 

7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) 

8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021 (rozprava) 

a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 

2021 

9. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre 

spracovanie ÚŠ 30/2022 (rozprava) 

10. Interpelácie (rozprava) 

11. Záver 

 

Mgr. Martin Šmilňák 

pripomenul, že je potrebné pripraviť návrh volebných obvodov pre komunálne 

voľby v októbri tohto roku, lebo je to potrebné urobiť pol roka pred voľbami 

a v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine dal na zváženie, že aj keď sme malé 

mesto, či k tomu nezaujmeme nejaký postoj, prípadne nevyvesíme ukrajinskú vlajku. 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

odpovedal, že na najbližšie rokovanie MsR sa pripravuje materiál o volebných 

obvodoch, o ktorom budú rokovania. 

 

3. Voľba návrhovej    komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky 

zápisnice 

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:  

1. pán poslanec Goriščak 

2. pán poslanec Krok 

3. pani poslankyňa Ferková 

Má niekto z poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému 

návrhu ? 

Ak tomu tak  nie je, dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie. 
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Hlasovanie č. 2 – bod č. 3 – Voľba návrhovej    komisie, určenie 

overovateľov  zápisnice a zapisovateľky  

 

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

Primátor mesta požiadal členov práve schválenej návrhovej komisie, aby si 

zvolili svojho  predsedu. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia MsZ primátor mesta určil 

Ing. Maroša Micenka a Ing. Miloša Dvorského. Za zapisovateľku určil Ing. Elenu 

Volčkovovú. 

 

4. Návrh nakladania s majetkom mesta 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí  komisie správy majetku a na rokovaní  

mestskej rady, ktorá ho   odporučila schváliť.   Bod rokovania viedla JUDr. Eva 

Hudáková, zástupkyňa primátora, ktorá požiadal Ing. Miloša Dvorského o stanovisko 

komisie správy majetku, ktorá odporúča návrh schváliť tak ako bol predložený. 

JUDr. Eva Hudáková otvorila rozpravu k tomuto bodu, v ktorej vystúpili Mgr. 

Marek Šimco, Ing. Ján Novotný, Mgr. Peter Hudák. 

 

Hlasovanie č. 3 – bod č. 4 – Návrh nakladania s majetkom mesta- ukončenie 

rozpravy  

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

Hlasovanie č. 4 – bod č. 4 – Návrh nakladania s majetkom mesta – 

uznesenie MsZ č. 1/2022-M, č. 2/2022 -M 

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 5 – bod č.4  – Návrh nakladania s majetkom mesta – 

uznesenie MsZ č. 3/2022 – M, č. 4/2022 - M 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

5. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

a., Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na rokovaní mestskej 

rady, ktorá ho odporučila predložiť a schváliť na dnešnom rokovaní mestského 

zastupiteľstva. Primátor mesta požiadal vedúceho odboru ekonomiky pána Karola, 

ktorý  predložený návrh uviedol. Následne uviedla stanovisko finančnej komisie jej 

predsedníčka Ing. Mária Ferková. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, 

v ktorej vystúpili: Mgr. Marek Hudák, Ing. Miloš Mikula, Mgr. art. Juraj Bochňa, Ing. 

Mária Ferková, RNDr. Vladimír Savčinský, Mgr. Peter Hudák, Mgr. Martin Šmilňák, 

Mgr. Milan Pilip. 

Hlasovanie č. 6 – bod č.5 – Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 – 

ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 

Hlasovanie č. 7 – bod č.5 – Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 – 

uzn. MsZ č. 5/2022 - M 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 2 

 Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 
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Hlasovanie č. 8 – bod č.5 – Návrh na1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022-

a.Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržiavaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania vo výške 1 600 000 eur – uzn. 5/2022 – M – berie 

na vedomie 

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 2 

 Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

 

6. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 

 

a) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-M 

b) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-M 

c) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-M 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila 

schváliť. Primátor mesta požiadal o prednesenie stanoviska Ing. Jána Novotného 

a následne otvoril rozpravu k tomuto bodu, v ktorej vystúpili Ing. Mária Ferková,  

Hlasovanie č. 9 – bod č.6 – Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 10 – bod č.6 – Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva- a) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-

M – uzn. 6/2022-M 

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 
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Hlasovanie č. 11 – bod č.6 – Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva- b. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-

M – uzn. č. 7/2022-M 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 3– schválené 

 

Hlasovanie č. 12 – bod č.6 – Návrh na zmenu uznesení Mestského 

zastupiteľstva- c. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-

M – uzn. č. 8/2022 - M 

 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

  

7. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

 

a) Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2.etapa 

v meste Bardejov 

b) Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ  B. Krpelca Bardejov – 

pavilóny F,H  

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila 

schváliť. Primátor mesta požiadal o prednesenie návrhu Ing. Jána Novotného a otvoril 

rozpravu k tomuto bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil.  
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Hlasovanie č. 13 – bod č.7 – Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt – ukončenie rozpravy  

 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 14 – bod č.7 – Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt – a. Regenerácia vnútroblokových priestorov na 

sídlisku Družba – 2.etapa v meste Bardejov – uzn. č. 9/2022 - M 

 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 15 – bod č.7 – Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt – b. Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. 

Krpelca Bardejov – pavilóny F,H – uzn. č. 10/2022 - M 

 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 
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8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2021 

a., Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila 

predložiť a schváliť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie č. 16 – bod č.8 – Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 

2021- ukončenie rozpravy  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 17 – bod č.8 – Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 

2021 – uzn. č. 11/2022 - M 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 18 – bod č.8 – Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 

2021- a. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta- uzn. č. 

11/2022 – M  

Za hlasovalo – 17 

 Proti hlasovalo – 5 

 Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 
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9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2022 - 2026 

  

 Materiál bol predložený písomne dodatočne a primátor mesta otvoril rozpravu 

k tomuto bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 

Hlasovanie č. 19 – bod č.9 – Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov 

na roky 2022 2026- ukončenie rozpravy  

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 1 

 Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 20 – bod č.9 – Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov 

na roky 2022 2026  

Za hlasovalo – 18 

 Proti hlasovalo – 1 

 Zdržalo sa hlasovania – 5– schválené 
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 10. Záver 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

týmto sme naplnili program dnešného  mimoriadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.  Ďakujem za prácu členom návrhovej komisie i Vám všetkým za účasť 

na dnešnom rokovaní.  Končím 28. Mimoriadne  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

dovidenia.  

 Táto zápisnica obsahuje 11 strán a bola vyhotovená na základe účasti na 

videokonferencii, z ktorej je spracovaný aj obrazovo – zvukový záznam sprístupnený 

na webovom sídle www.bardejov.sk.  

 

Bardejov 24. 2. 2022 

 

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                    prednosta MsÚ                                                primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 Ing. Maroš Micenko 

Ing. Miloš Dvorský 

 

Zapisovateľka: 

 

Ing. Elena Volčkovová 

 

http://www.bardejov.sk/

