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M e s t s k á   r a d a  v  G i r a l t o v c i a c h 
 

 

Z á p i s n i c a  

 
z 23. zasadnutia Mestskej rady v Giraltovciach konaného dňa 20. júna 2022 o 14.00 hod. 

 

Prítomní poslanci 

Marek Hliboký, Ing. Dušan Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková – členovia mestskej rady 

 

Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Overovatelia zápisnice 

Mgr. Slávka Vojčeková 

Ing. Dušan Verčimak 

 

Zapisovateľka 

Jaroslava Bakaľarová 

 

Program:  

 

1. O t v o r e n i e 

2. Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce 

3. Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta Giraltovce 

4. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu pre Základnú umeleckú školu, 

Dukelská 53, Giraltovce 

5. Návrh na poskytnutie finančného príspevku v prospech Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

6. Návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2022 

7. Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo 

dňa 10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plo-

chy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giral-

tovce, Záhradná ul. č. 622/15 

8. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 

10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltov-

ce, Záhradná ul. č. 622/15 

9. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 84/2019 zo dňa 15.04.2019 k spôsobu predaja pozemku na no-

vovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v k. ú. 

Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15 

10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Giraltovce na nové volebné obdobie 

r. 2022 - 2026 

11. Návrh na počet poslancov mesta Giraltovce na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 

12. Návrh na ocenenie občanov mesta pre udelenie Čestného občianstva mesta Giraltovce, Ceny 

mesta Giraltovce a Ceny primátora mesta Giraltovce v zmysle Štatútu mesta Giraltovce  

13. Návrh na schválenie elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej, Partizánska 52, Svid-

ník – 1 trieda špeciálnej materskej školy a 1-2 triedy odborného učilišťa 

14. Rôzne 

15. Z á v e r 
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1. O t v o r e n i e  
Mgr. Ján Rubis, primátor mesta, otvoril a viedol 23. zasadnutie mestskej rady. Ospravedlnená je 

Ing. Katarína Hliboká, hlavná kontrolórka mesta. Skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia mest-

skej rady, čím je mestská rada uznášaniaschopná.  

 

2. Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce 

Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje všeo-

becne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti 

školského klubu detí, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

     Na základe požiadavky riaditeľov škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň, z dôvodu navyšova-

nia cien potravín, čím príspevok na stravovanie žiaka, rodiča, zamestnanca už nepokrýva výdavky 

na nákup potravín na jedno jedlo 

 navrhujeme upraviť Článok 6 a prejsť z 2. finančného pásma na 3. finančné pásmo na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanovené Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (viď príloha). 

 

 navrhujeme v Článku 6 ods. 5 zosúladiť výšku režijných nákladov pre všetky deti MŠ a žiakov 

ZŠ: 

Pôvodne: 

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, na ktoré sa poskytuje do-

tácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, so-

ciálnych vecí a rodiny SR prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne čiastkou 

na jedného stravníka mesačne 1,00 EUR. 

 

Návrh: 

5. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, na ktoré sa poskytuje do-

tácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, so-

ciálnych vecí a rodiny SR prispieva na režijné náklady v školskej jedálni čiastkou 0,10 

EUR/odobratý obed. 

 

 navrhujeme upraviť Článok 9 ods. 1 písm. e) z dôvodu, že pri neodobratí/neposkytnutí stravy 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, úhrada režijných ná-

kladov stráca opodstatnenie 

Pôvodne: 

 

e) na úhradu režijných nákladov zariadenia školského stravovania vo výške 0,50 € príspevku 

schváleného v zmysle VZN. 

 

Návrh: 

e) bez úhrady režijných nákladov zariadenia školského stravovania. 
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      Ostatné náležitosti VZN ostávajú nezmenené. 

 

      Návrh predmetného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 

10.06.2022 a do dnešného dňa neboli podané žiadne námietky, pripomienky. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila uzniesť sa na VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2021 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltov-

ce. 

Uznesenie č. 163/2022 

 

3. Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta Giraltovce 
Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia  

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

      Na základe vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky mesta „Kontrola evidencie rozpočtových 

opatrení“, ktorej cieľom bolo dodržiavanie VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta Giraltovce a kontrola evidencie rozpočtových opatrení v zmysle zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

      Okrem iných zistených nedostatkov boli zistené aj nasledovné nedostatky kontroly týkajúce sa 

predmetného VZN: 

- niektoré zmeny rozpočtu, ktoré vykonal primátor mesta, sú nad rámec jeho kompetencie, keďže 

podľa platného VZN sa nesmú zmeniť celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. Keďže suma 

zmien v príjmovej a takisto aj vo výdavkovej časti nie je rovná nule, nešlo len o presun prostriedkov 

medzi položkami, ale o zmenu celkových príjmov a výdavkov; 

- pri zmenách vykonaných primátorom mesta je niekoľko položiek, kde bola prekročená suma 5 000 

€ na položku; 

- podobne pri zmenách vykonaných primátorom mesta je množstvo položiek, pri ktorých ide 

o zmeny, kde bola vykonaná zmena nad 100 % rozpočtovanej sumy na položku. 

 

     K vykonanej kontrole primátor mesta predložil hlavnej kontrolórke mesta prijaté opatrenia mes-

ta na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole: 

 

1. Vedenie evidencie všetkých rozpočtových opatrení v zmysle zákona. 

Zodpovedná: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

Termín: stály 

2. Zavedenie osobitnej evidencie a interného číslovania zmien rozpočtu na základe uznesení mest-

ského zastupiteľstva, zmien vykonaných primátorom mesta, zmien nepodliehajúcich schvaľova-

niu. 

Zodpovedná: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

Termín: stály 

3. Zmena VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce. 

Zodpovedná: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

Termín: do 15.07.2022 

 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na úpravu VZN nasledovne: 
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 Časť VII. Zmena rozpočtu - § 3 Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom – ods. 1  zrušiť 

a nahradiť novým znením: 

 

Pôvodne: 

1. Primátor mesta je oprávnený schváliť zmeny rozpočtu v rozsahu do 5 000 €, pričom sa nezme-

nia celkové príjmy a celkové výdavky a zmena na položke sa nesmie prekročiť o 100 %. 

Návrh: 

1. Primátor mesta je oprávnený schváliť zmeny rozpočtu v rozsahu do 5 000 €, pričom sa nezme-

nia celkové príjmy a celkové výdavky.  

 

 Časť V. Pravidlá rozpočtového hospodárenia – § 6 Sociálny fond – ods. 1 zrušiť a nahradiť 

novým znením: 

 

V Pracovnom poriadku Mestského úradu účinného od 01.04.2022 je v Článku 25a ods. 3 a 4 uvede-

né:  

1) Zamestnávateľ tvorí  sociálny fond v rozsahu a podmienok ustanovených zákonom o sociálnom 

fonde a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok nasledovne:  

a) povinný prídel vo výške 1%; 

b) ďalší prídel vo výške 0,05 %. 

2) Základom na tvorbu fondu je súhrn hrubých platov zamestnancov.  

 

Na základe uvedeného je potrebné zosúladiť aj obsah predmetného VZN. 

 

Pôvodne: 

1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu vo výške 1 % z celkového objemu skutočne vypla-

tených miezd v bežnom roku a zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov. 

Návrh: 

1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu vo výške 1,05 % z celkového objemu skutočne vyp-

latených miezd v bežnom roku.  

 

     Ostatné náležitosti VZN ostávajú nezmenené. 

 

      Návrh predmetného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 

10.06.2022 a do dnešného dňa neboli podané žiadne námietky, pripomienky. 

 

K tomuto sa viedla diskusia. 

 

Mestská rada odporučila uzniesť sa na VZN č. 3/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 

o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce s úpravou Čl. VII. § 3 ods. 

1 nasledovne: 

 

1. Primátor mesta je oprávnený schváliť zmeny rozpočtu medzi položkami v rozsahu do 5 000 € 

a v kalendárnom roku do výšky 100 000 €, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdav-

ky.  

Uznesenie č. 164/2022 

 

4. Návrh na prevod prebytku hospodárenia za rok 2021 do rezervného fondu 
Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe.  
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V súvislosti s predchádzajúcim bodom rokovania predkladáme návrh na prevod prebytku hospodá-

renia za rok 2021 do rezervného fondu. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť prevod prebytku hospodárenia za rok 2021 do rezervného fon-

du vo výške 95 340,73 €. 

Uznesenie č. 165/2022 

 

5. Návrh na poskytnutie finančného príspevku v prospech Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
Predkladá: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     Dňa 06. mája 2022 nám bola doručená žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) 

o poskytnutie finančnej pomoci na zachovanie ďalšej existencie organizácie. Do roku 2020 dostáva-

li finančnú podporu zo strany štátu formou dotácie z kapitoly Ministerstva vnútra SR pre tajomní-

kov na územných organizáciách v sídlach jednotlivých okresoch, ktorí dozerajú, aby dobrovoľní 

hasiči dosiahli potrebné odborné vzdelanie a zručnosti, organizujú činnosť dobrovoľných hasič-

ských zborov, či dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí a organizujú hasičské podujatia, či 

súťaže. V roku 2021 im bola pôvodná výška tejto dotácie značne krátená, čo bolo pre organizáciu 

takmer likvidačné. Rokovania s kompetentnými štátnymi inštitúciami boli neúspešné. Ani rok 2022 

nevidia nádejne z pohľadu priznania pôvodnej výšky štátnej dotácie a zachovania pracovných miest 

týchto pracovníkov na úrovni územných organizácií. Z týchto dôvodov žiadajú o pomoc zvládnuť 

túto veľmi zložitú situáciu, pomôcť zachovať rozsah ich činnosti a finančne podporiť DPO SR na-

príklad sumou 0,10 € na obyvateľa, prípadne inou sumou podľa finančných možností rozpočtu mes-

ta. 

     Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sa dohodlo na presune tohto materiálu na nasledujúce za-

sadnutie MsZ. 

     Vedenie mesta navrhuje poskytnúť finančný príspevok vo výške 200 €. S týmto návrhom sa sto-

tožnila aj mestská rada. 

 

Mestská rada odporučila schváliť poskytnutie finančného príspevku pre Dobrovoľnú požiarnu 

ochranu SR, so sídlom Bratislava, Kutuzovova 17, 831 03, vo výške 200 €. 

Uznesenie č. 166/2022 

 

6. Návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2022 

Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na rozpočtové opatrenie: 

 

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 

 

Príjmy: 

212  zvýšenie rozpočtu 83 977 € príjem z prenájmu bytov a nebytových  

                                                                                  priestorov 

311  zvýšenie rozpočtu  3 900 € príjem od obcí pre SOCÚ 
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312  zníženie rozpočtu  5 000 € dotácia na reštaurovanie sochy leva 

331  zvýšenie rozpočtu  5 000 € dotácia na reštaurovanie sochy leva 

231  zvýšenie rozpočtu      69 600 € predaj budovy na ul. Kpt. Nálepku 

231  zvýšenie rozpočtu 1 000 € predaj trafostanice 

233  zvýšenie rozpočtu 4 291 € predaj pozemkov 

454   zvýšenie rozpočtu     17 328 € prevod finančných prostriedkov z RF - ZUŠ 

 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov: 180 096 €. 

 

Výdavky. 

0111 632 zvýšenie rozpočtu 7 730 € energie KSBD 

011 642 zvýšenie rozpočtu    200 € príspevok v prospech DPO SR 

0131  zvýšenie rozpočtu 3 900 € IVES – licencie - SOCÚ 

0451  zvýšenie rozpočtu 5 000 € údržba mestských komunikácií 

0640  zvýšenie rozpočtu 3 140 € energie verejné osvetlenie 

0660  zvýšenie rozpočtu     77 484 € energie byty a nebytové priestory 

0660  zvýšenie rozpočtu 6 493 € údržba bytov a nebytových priestorov 

0911  zvýšenie rozpočtu 7 930 € energie MŠ - dofinancovanie 

0111 716 zvýšenie rozpočtu 5 000 € KSBD-energetické zhodnotenie budovy- 

projekt 

0111714 zvýšenie rozpočtu     25 000 € nákup automobilu s vysokozdvižnou  

plošinou 

0111717 zvýšenie rozpočtu 4 600 € výstavba bleskozvodu – KSBD 

0111717 zvýšenie rozpočtu 4 000 € rekonštrukcia učební – ZŠ 

0443 717 zvýšenie rozpočtu 5 000 € parkovacie plochy za futbalovým štadiónom 

0443717 zvýšenie rozpočtu    500 € nový cintorín – parkovacie plochy 

0510717 zvýšenie rozpočtu 6 000 € kompostáreň 

0660717 zvýšenie rozpočtu 5 000 € výstavba bleskozvodu – športová hala 

0950 717 zvýšenie rozpočtu     17 328 € rekonštrukcia priestorov ZUŠ 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov: 184 305 €. 

Uznesenie č. 167/2022 

 

7. Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo 

dňa 10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, 

Záhradná ul. č. 622/15 

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     Dňa 10. mája 2022 bol na mestský úrad doručený podnet – vyžiadanie písomností z Okresnej 

prokuratúry Vranov nad Topľou, na základe doručeného podania, ktorým sa podávatelia: Ing. Du-

šan Čorba, Ľubica Čorbová, bytom Giraltovce, Záhradná 621, domáhali preskúmania zákonnosti 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 10.06.2019 k predaju po-

zemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  

k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15. Dňa 12. 

mája 2022 bolo na okresnú prokuratúru zaslané vyjadrenie mesta spolu so všetkými požadovanými 

dokumentami. 
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     Dňa 19. mája 2022 bol z Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou doručený Protest prokuráto-

ra proti predmetnému Uzneseniu MsZ č. 104/2019 zo dňa 10.06.2019 pre jeho rozpor 

s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a navrhol napadnuté uznesenie ako nezákonné zrušiť.  

     V zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre orgán územnej samosprávy je po-

vinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. V rovnakej lehote je povinný 

o tom upovedomiť prokurátora.  

      V zmysle § 26 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre ak orgán územnej samosprávy ne-

vyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu žalobu na správny 

súd podľa osobitného predpisu. 

     Na základe uvedených skutočností navrhujeme protestu prokurátora vyhovieť a následne zrušiť 

predmetné Uznesenie MsZ č. 104/2019 zo dňa 10.06.2019.  

      Taktiež navrhujeme zrušiť aj Uznesenie MsZ č. 84/2019 zo dňa 15.04.2019 k spôsobu predaja 

pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 

m2, v k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15.  

K tomuto uzneseniu už nebolo možné podať protest z dôvodu, že už prešla zákonná lehota do troch 

rokov od prijatia uznesenia (§ 26 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.). 

     Prijatím predmetných uznesení o vyhovení protestu prokurátora a zrušení uznesení, ich mesto 

doručí na Okresný úrad Svidník, katastrálny odbor, so žiadosťou o zrušenie vlastníckeho práva na 

predmetný pozemok. 

      V súvislosti s týmto vedenie mesta zvolalo dňa 20.05.2022 pracovné stretnutie príslušných za-

mestnancov mesta k oboznámeniu sa s doručeným protestom prokurátora z dôvodu, že dňa          23. 

februára 2022 bola na mestský úrad podaná žiadosť p. Biroša Milana – ohlásenie drobnej stavby – 

na výstavbu garáže aj na pozemku 1552/7, ktorý bol predmetom prevodu vlastníckeho práva 

v zmysle prijatých uznesení a požiadalo oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, 

aby konanie v tejto veci vedenej pod spis. č. 519/2022/UPSP ku dňu 20.05.2022 prerušil.     

 

K tomuto sa viedla diskusia,  záverom ktorej členovia rady odporučili vyhovieť protestu prokuráto-

ra. 

 

Mestská rada odporučila vyhovieť Protestu prokurátora zo dňa 19. mája 2022, spis. značka   Pd 

47/22/7713-5, proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 

10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, 

Záhradná ul. č. 622/15. 

Uznesenie č. 168/2022 

 

8. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 

10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, 

Záhradná ul. č. 622/15 

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe.  

 

     V zmysle predchádzajúceho bodu rokovania a to Protestu prokurátora proti Uzneseniu Mestské-

ho zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvo-

renej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, 

v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15 a návrhu mesta vyhovieť 

predmetnému protestu je ďalším krokom zrušenie predmetného uznesenia MsZ. 
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K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila zrušiť Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 

zo dňa 10.06.2019 k predaju pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, 

Záhradná ul. č. 622/15. 

Uznesenie č. 169/2022 

 

9. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 84/2019 zo dňa 15.04.2019 k spôsobu predaja pozemku na 

novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v k. ú. 

Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15 
Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     V zmysle predchádzajúceho bodu rokovania a to Protestu prokurátora proti Uzneseniu  Mest-

ského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 104/2019 zo dňa 10.06.2019 k predaju pozemku na novovy-

tvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v  k. ú. Giraltovce, 

v prospech p. Milana Biroša, bytom Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15 a návrhu mesta vyhovieť 

predmetnému protestu navrhujeme zrušiť aj Uznesenie MsZ č. 84/2019 o spôsobe predaja pozemku, 

ktoré s týmto súvisí. K tomuto uzneseniu už nebolo možné podať protest z dôvodu, že už prešla zá-

konná lehota do troch rokov od prijatia uznesenia (§ 26 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.). 

 

     Mestská rada navrhla predložiť na zasadnutie zastupiteľstva návrh na schválenie spôsobu pre-

daja predmetného pozemku s dostatočným odôvodnením prípadu hodného osobitného zreteľa. 

 

K tomuto bodu nebolo žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila zrušiť Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 84/2019 

zo dňa 15.04.2019 k spôsobu predaja pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 1552/7, zastava-

né plochy a nádvoria, s výmerou 26 m2, v k. ú. Giraltovce, v prospech p. Milana Biroša, bytom 

Giraltovce, Záhradná ul. č. 622/15. 

Uznesenie č. 170/2022 

 

10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Giraltovce na nové volebné obdo-

bie r. 2022 – 2026 

Predkladá: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  je  obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

     Zmeniť ho počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo iba na návrh starostu obce. 

     S prihliadnutím na uvedené predkladáme návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 

mesta Giraltovce na nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026 a to v rozsahu  1, t. z. plnom rozsahu.    

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 
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Mestská rada odporučila určiť v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie primátora mesta Giraltovce v novom volebnom 

období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

Uznesenie č. 171/2022 

 

11. Návrh na počet poslancov mesta Giraltovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026  

Predkladá: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie. 

Ustanovenie § 11 upravuje konštituovanie obecného zastupiteľstva obce ako kolektívneho orgánu 

     Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia záko-

na o obecnom zriadení takto: 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

     Oprávnenie určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva patrí do výhradnej kompetencie 

obecného zastupiteľstva.  

     Podľa § 166 ods. 3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva počet poslancov obecného 

zastupiteľstva vo volebných obvodoch určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej 

v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli mesta a webovom sídle. 

     Mesto Giraltovce malo k 31.12.2021 3 997 obyvateľov, t.z., že počet poslancov môže byť od 9 do 

11. 

     Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 - 2026 je: 11. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila určiť v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov počet poslancov mesta Giraltovce v novom volebnom období 2022 – 

2026: 11. 

Uznesenie č. 172/2022 

 

12. Návrh na ocenenie občanov mesta pre udelenie Čestného občianstva mesta Giraltovce, Ceny 

mesta Giraltovce a Ceny primátora mesta Giraltovce v zmysle Štatútu mesta Giraltovce 

Predkladá: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

 

V mesiaci september by sme chceli oceniť občanov nášho mesta, ktorí sa pričinili o jeho reprezen-

táciu, jeho rozvoj a dobré meno.  
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Mgr. Ján Rubis po prerokovaní s členmi mestskej rady navrhujú oceniť týchto občanov. Dôvody 

ocenenia pre jednotlivých občanov budú písomne doložené. 

Návrhy má ešte doložiť aj kultúrna komisia, tak uvidíme, čo predložia do zasadnutia zastupiteľstva. 

 

Mestská rada odporučila schváliť udelenie čestného občianstva mesta Giraltovce pre: Ing. Mar-

gita Pachová, MUDr. Jozef Deutsch, p. Klára Gamčíková. 

Uznesenie č. 173/2022 

 

Mestská rada odporučila schváliť udelenie ceny mesta Giraltovce pre: Mgr. Slávka Vojčeková, 

p. Juraj Šima. 

Uznesenie č. 174/2022 

 

Mestská rada vzala udelenie ceny primátora mesta Giraltovce pre: p. Jozef Mati (1967), p. Má-

ria Michalčíková na vedomie. 

Uznesenie č. 175/2022 

 

 

13. Návrh na schválenie elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej, Partizánska 52, 

Svidník – 1 trieda špeciálnej materskej školy a 1-2 triedy odborného učilišťa 

Predkladá: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     Dňa 30. mája 2022 bola na mestský úrad doručená žiadosť Spojenej školy internátnej, Partizán-

ska 52, Svidník o dlhodobý prenájom priestorov pre účely zriadenia 1 triedy elokovaného pracovi-

ska špeciálnej materskej školy a 1-2 tried elokovaného pracoviska odborného učilišťa.  

     Škola má v meste od septembra 2018 Elokované pracovisko Praktickej školy, Fučíkova 5, Giral-

tovce, ktoré navštevujú žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia, resp. kombinovaným 

postihnutím vo vekovej skupine od 16 rokov. Škola eviduje požiadavku zo strany rodičov v meste 

a jeho okolí na zriadenie špeciálnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v predškolskom veku (3-6 rokov) a na zriadenie odborného učilišťa pre žiakov, ktorí 

ukončili povinnú školskú dochádzku v špeciálnych triedach ZŠ s učebnými odbormi pre chlapcov 

a dievčatá.  

     Pred podaním žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradenie pred-

metných elokovaných pracovísk do siete škôl potrebujú mať zabezpečené priestory v rozsahu cca 

300 – 400 m2 s mestom formou zmluvy o budúcej zmluve a po zaradení predmetných pracovísk do 

siete škôl zmluvu o nájme priestorov. Ako vhodné sa im javia priestory, ktoré má momentálne 

v prenájme Autoškola ŽELTOP, spol. s.r.o., ktoré sa nachádzajú v blízkosti už existujúceho praco-

viska.  

     Mestu Giraltovce ani riaditeľke materskej školy nebola doručená takáto požiadavka rodičov na 

zriadenie špeciálnej materskej školy a kapacitne by naša materská škola postačovala.  

      Keďže ide o dôležitú otázku mesta predkladáme MsZ tento návrh. Je potrebné zvážiť to aj 

s ohľadom na neustále zmeny legislatívy v oblasti financovania škôl a vzhľadom na to, že v prípade 

schválenia nebude mať mesto na ich činnosť žiadny vplyv.  

      

K tomuto neboli žiadne interpelácie. 
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   Mestská rada odporučila schváliť zriadenie elokovaných pracovísk Spojenej školy internátnej, 

Partizánska 52, Svidník, od septembra 2023 a to: 

 1 triedy špeciálnej materskej školy; 

 1-2 tried odborného učilišťa. 

Uznesenie č. 176/2022 

 

 

14.  Rôzne 

 

Ing. Mati informoval o žiadosti spoločnosti PEhAES, a.s. (zhotoviteľ Bytového domu A - 19 b.j.) 

o rokovacie konanie k úprave ceny. V žiadosti uvádzajú, že stavenisko prevzali 15.07.2019 na zá-

klade výzvy po schválení žiadosti na ŠFRB a stavebné práce začali realizovať až v roku 2021 kvôli 

prekážkam na strane objednávateľa. V zmysle zmluvy o dielo vystavili prvú faktúru za zrealizované 

práce až po prestavaní 40 %, čo bolo k 31.01.2022 vo výške 461 598,31 € s DPH. Stavebné práce 

doposiaľ prebiehajú, no spoločnosť nie je už ďalej schopná realizovať dielo v zmluvne dohodnutých 

cenách. Ako zhotoviteľ navrhujú úpravu podľa Indexu cien stavebných prác podľa klasifikácie sta-

vieb zverejnenú Štatistickým úradom SR pre kategóriu dvojbytové a viacbytové budovy. Nárast cien 

od 01/2021 do 01/2022 je 25,6 %, oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Týmto žiadajú 

o opravu ceny o vyššie spomenutý koeficient ešte nerealizovaných a nefakturovaných prác. Zároveň 

predložili rozpočet prác naviac, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo a je nutné ich realizovať 

pre plynulosť výstavby bytového domu. Pokiaľ nedôjde k odsúhlaseniu ich požiadavky bude spoloč-

nosť nútená odstúpiť od zmluvy o dielo. 

O tejto žiadosti ste boli informovaní na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Potrebujeme to 

vyriešiť, pretože sa blíži termín ukončenia stavby. 

 

Ing. Mati predložil informáciu o technickom stave v realizácii predmetnej stavby. V rámci verejné-

ho obstarávania bola vysúťažená cena 58 000 € s DPH. Zhotoviteľ stavby už pri búraní podklad-

ných vrstiev zistil iné konštrukčné podmienky a následne boli práce pozastavené a nasledovalo pre-

jednanie týchto vecí. Stretnutí som sa zúčastňoval, ale hlavné technické slovo tejto zákazky má ex-

terný stavebný dozor Ing. Katarína Hudáková. Okrem týchto vecí boli zistené nedostatky v projekte 

ohľadom odkanalizovania, zaústenia kanalizácie, možnosti realizácie podkladných vrstiev 

z hľadiska stiesnených pomerov realizácie podkladných betónov a následne aj asfaltu. Do zasadnu-

tia mestského zastupiteľstva by mal byť upresnený aj navýšený rozpočet. A následne si vyžiadame aj 

stanovisko stavebného dozoru.  

 

Ing. Mati informoval, že na zasadnutí zastupiteľstva bude predložený aj zámer investora PJI 

SHOPPING, s.r.o. bytovej výstavby – PROJEKT TERASY - na Dukelskej ul. (bývalý areál stanice 

pohonných hmôt) a žiadosť o podporu výstavby potrebnej technickej infraštruktúry (vodovod, kana-

lizácia, chodník, elektrické rozvody). 

 

Mgr. Rubis informoval, že dňa 17. júna 2022 nám bola doručená žiadosť Mestského futbalového 

klubu SLOVAN Giraltovce, Dukelská 37, Giraltovce o navýšenie dotácie poskytnutej na činnosť 

klubu pre kalendárny rok 2022 o sumu 5 000 €. Žiadosť odôvodňujú reorganizáciou 3. futbalovej 

ligy. Od sezóny 2022/2023 vznikajú skupiny východ a západ. MFK Slovan Giraltovce sa na základe 

výsledkov v končiacej sezóne umiestnil na pozícii, ktorá zaručuje miestenku v novovzniknutej tretej 

lige. Tento fakt má zásadný vplyv na zmenu výdavkov v položkách: cestovné, stravné a poplatky pre 

SFZ. Táto žiadosť bude predložená na zasadnutie zastupiteľstva. 
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15.  Z á v e r 

 

Keďže viac pripomienok a otázok nebolo, Mgr. Ján Rubis, primátor mesta, poďakoval prítom-

ným za účasť a tým 23. zasadnutie mestskej rady o 17.00 hod. ukončil. 
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