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Z Á P I S N I C A 

z 29.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

konaného dňa 31. marca 2022 

 

Predsedajúci:  MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva:  20 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 

 

1. Otvorenie 

MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

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

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

znení neskorších predpisov a čl. VI. bod 1. Rokovacieho poriadku otváram  29. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva,  na ktorom Vás  vítam. Pri stále nie priaznivej 

epidemiologickej situácii sa bude konať formou videokonferencie.   

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

dnešnom zasadnutí .  

 Konštatujem, že z 25 zvolených poslancov je prítomných  20, čím je mestské 

zastupiteľstvo uznášania schopné. 
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Z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sa  ospravedlnil:  

Mgr. Milan Pilip – zahraničná služobná cesta,  

Mgr. Marková, Ing. Ferková, Ing. Starinský – práceneschopnosť 

poslanec Tkáč má technický problém, pripojí sa v priebehu rokovania. 

 

2. Schválenie programu 

 

 Návrh programu  29. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

elektronicky spolu s pozvánkou.  

Má  niekto pripomienky k navrhovanému programu  dnešného rokovania ?           

 

Ing. Marek Hudák 

navhujem doplniť bod programu – Návrh na ukončenie partnerskej spolupráce 

s mestom Suzdaľ v Ruskej federácii. 

 

Mgr. art. Juraj Bochňa 

namietam formu konania dnešného MsZ, lebo si myslím, že situácia dovoľuje 

stretnutie aj osobne. 

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

k návrhu poslanca Hudáka navrhujem pozastavenie spolupráce. Je to podľa 

mňa lepšie gesto. 

 

Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu    o programe dnešného  29. 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.   

Hlasovanie č. 1 – bod č. 2 – Schválenie programu- Procedurálne: 

Hlasovanie na doplnenie bodu programu: Pozastavenie partnerskej spolupráce 

s mestom Suzdaľ (Ruská federácia) a mestom Mogilev (Bielorusko) 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 1 - schválené 
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Hlasovanie č. 2 – bod č. 2 – Schválenie programu 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

Schválený 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. Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Suzdaľ 

a Mogilev 

11. Interpelácie (rozprava) 

12. Záver 

 

3. Voľba návrhovej    komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice 

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení: poslanec Mgr. 

Slavomír Krok, p. Jozef Pasternák a Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. 
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Hlasovanie č. 3– bod č. 3– Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 - schválené 

Žiadam členov  schválenej návrhovej komisie, aby si zvolili predsedu. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia MsZ určujem poslancov 

Mgr. Petra Hudáka, PhD. a Bc. Stanislava Soroku. Za zapisovateľku určujem  Ing. 

Elenu Volčkovovú. 

 

4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove 

Materiál ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto do rozpravy 

neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 4– bod č. 4 – Informácia hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení MsZ – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 5– bod č. 4 – Informácia hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení MsZ – uznesenie č. 13/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 
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5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta 

Materiál ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto do rozpravy 

neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 6 – bod č. 5 – Správa o výsledkoch kontrol hlavného 

kontrolóra mesta – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 7 – bod č. 5 – Správa o výsledkoch kontrol hlavného 

kontrolóra mesta – Uznesenie č.14/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 

 

 

6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta 

Materiál ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto do rozpravy 

neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 8 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 9 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

Uznesenie č.15/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 

 Ďalej rokovanie viedla JUDr. Eva Hudáková, zástupkyňa primátora mesta. 

 

7. Návrh nakladania s majetkom mesta 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutiach komisie správy majetku a na 

rokovaniach mestskej rady, ktorá ho odporučila  schváliť. Kompletný materiál vrátane 

obrazovej prílohy ste obdržali elektronicky, preto ho spravodajca nebude detailne 

uvádzať, ale pokiaľ máte otázky, v rozprave bude k dispozícii vedúci oddelenia 

správy majetku pán Potičný, aby ich zodpovedal. Následne požiadala Ing. Dvorského, 

ktorý predniesol stanovisko komisie, ktorá odporúča návrh schváliť tak, ako je 

predložené. Následne otvorila rozpravu, v ktorej vystúpili:  

 

Ing. Marek Hudák 

predniesol  pozmeňujúce návrhy - bod č. 4 presunúť do kategórie „nesúhlasí“, 

bod č. 10 presunúť do kategórie „nesúhlasí“, bod č. 11- MsZ  vyhlasuje VOS na 

predaj parcely CKN 1235/8 s vyvolávacou cenou určenou znaleckým posudkom + 

10%, bod č. 40 presunúť do kategórie „nesúhlasí“, bod č. 41 presunúť do kategórie 

„nesúhlasí“.  

Ing. Maroš Micenko 

navrhol pozmeňujúci návrh - bod č. 3  presunúť pod bod“ B „ – nesúhlasí. 

 

Bc. Michal Hanko 

predniesol pozmeňujúci návrh - bod č. 18  zmena ceny zo 6€ na 10€ a bod č. 

39  zvýšiť cenu z 8€ na 20€.. 
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Ďalej v rozprave ešte vystúpili Mgr. Marek Šimco, JUDr. Vladimír Potičný, 

JUDr. Eva Hudáková, Mgr. art. Juraj Bochňa, Bc. Michal Hanko, Ing. Maroš 

Micenko, Mgr. Peter Hudák, p. Slavomír Hudák, Mgr. Martin Šmilňák. 

 

Hlasovanie č. 10 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Chcem len pripomenúť, že v  prípade návrhov nakladania s majetkom 

mesta, ktoré sú posudzované v zmysle ustanovení hodných osobitného zreteľa je 

potrebné hlasovať osobitne a návrh je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie č. 11 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka, bod č. 4 

presunúť do kategórie „nesúhlasí“ 

Za hlasovalo – 11 

Proti hlasovalo – 4 

Zdržalo sa hlasovania – 6 – schválené 

Hlasovanie č. 12 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka, bod č. 10 

presunúť do kategórie „nesúhlasí“ 

Za hlasovalo – 11 

Proti hlasovalo – 7 

Zdržalo sa hlasovania – 3 – schválené 
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Hlasovanie č. 13 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka, bod č. 11- MsZ  

vyhlasuje VOS na predaj parcely CKN 1235/8 s vyvolávacou cenou určenou 

znaleckým posudkom + 10% 

Za hlasovalo – 11 

Proti hlasovalo – 4 

Zdržalo sa hlasovania – 5 – schválené 

Hlasovanie č. 14 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka, bod č. 40 

presunúť do kategórie „nesúhlasí“ 

Za hlasovalo – 12 

Proti hlasovalo – 6 

Zdržalo sa hlasovania – 3 – schválené 

Hlasovanie č. 15 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka, bod č. 41 

presunúť do kategórie „nesúhlasí“ 

Za hlasovalo – 12 

Proti hlasovalo – 5 

Zdržalo sa hlasovania – 4 – schválené 

Hlasovanie č. 16 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Maroša Micenka, bod č. 3  

presunúť pod bod“ B „ - nesúhlasí 

Za hlasovalo – 8 

Proti hlasovalo – 7 

Zdržalo sa hlasovania – 5 – schválené 
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Hlasovanie č. 17 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Bc. Michala Hanka, bod č. 18  zmena 

ceny zo 6€ na 10€ 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

Hlasovanie č. 18 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Bc. Michala Hanka, bod č. 39  zvýšiť 

cenu z 8€ na 20€ 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

Hlasovanie č. 19 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 16/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 20 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 20/2022 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

Hlasovanie č. 21 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 21/2022 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 
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Hlasovanie č. 22 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 22/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 23 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 23/2022 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

Hlasovanie č. 24 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 24/2022 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 25 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 27/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

 

Hlasovanie č. 26 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 28/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 
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Hlasovanie č. 27 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 29/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 28 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 30/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 29 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 32/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 30 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 33/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 31 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 35/2022 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 
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Hlasovanie č. 32 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 36/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 33 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 42/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 34 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 43/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 35 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 44/2022 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

 

Hlasovanie č. 36 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 45/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 
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Hlasovanie č. 37 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 46/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 38 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 47/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 39 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 48/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 40 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 49/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 41 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 50/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 
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Hlasovanie č. 42 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 52/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 43 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 53/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 44 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 54/2022 

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 45 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 55/2022 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

 

Hlasovanie č. 46 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 17/2022, 18/2022, 26/2022 

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 
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Hlasovanie č. 47 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 48 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 56/2022, 57/2022 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

Hlasovanie č. 49 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 60/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

Hlasovanie č. 50 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 61/2022 

Za hlasovalo – 21 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– schválené 

 

Hlasovanie č. 51 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022 

Za hlasovalo – 18 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 3– schválené 
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Hlasovanie č. 52 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 19/2022, 25/2022, 31/2022, 34/2022, 51/2022, 58/2022, 59/2022, 

66/2022, 67/2022, 68/2022, 69/2022, 70/2022, 71/2022, 72/2022, 73/2022 

Za hlasovalo – 15 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 4– schválené 

 

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

a.,  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k  Záverečnému   účtu mesta za 

rok 2021 

 Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na zasadnutí 

mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta požiadal  vedúceho 

odboru ekonomiky pána Marcela  Karola, ktorý návrh uviedol. Následne predniesol 

stanovisko za finančnú komisiu 

Následne primátor mesta otvoril rozpravu, v ktorej vystúpili: Mgr. art. Juraj 

Bochňa, RNDr. Vladimír Savčinský, Ing. Marek Hudák, JUDr. Eva Hudáková, Bc. 

Michal Hanko, Mgr. Marek Šimco. 

 

 

Hlasovanie č. 53 – bod č. 8 – Návrh Záverečného účtu mesta a finančného 

usporiadania za rok 2021 – ukončenie rozpravy  

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0– rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 54 – bod č. 8 – Návrh Záverečného účtu mesta a finančného 

usporiadania za rok 2021 – Uznesenie č. 74/2022  

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 
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Hlasovanie č. 55 – bod č. 8 – Návrh Záverečného účtu mesta a finančného 

usporiadania za rok 2021 – a. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k záverečnému účtu mesta za rok 2021-  Uznesenie č. 74/2022  

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

 

 MUDr. Boris Hanuščak 

 

vážené panie poslankyne, páni poslanci, 

Rok 2021 sa niesol v pokračovaní ekonomickej neistoty spôsobeným 

celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 a zároveň veľkých očakávaní na 

strane príjmov mesta v dôsledku navýšenia sadzieb dane z nehnuteľností, ktoré mali 

čiastočne kompenzovať výpadky v príjmoch z podielových daní. V tomto kontexte 

môžeme rok 2021 hodnotiť mimoriadne úspešne, nakoľko vlastné daňové príjmy bez 

výnosu dane z príjmu dosiahli opäť historicky najvyššiu úroveň. Vďaka spomenutému 

navýšeniu sadzieb dane z nehnuteľnosti boli celkové príjmy zo všetkých miestnych 

daní a poplatkov za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 712 tisíc € 

a v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 848 tisíc €.  

Za zmienku stoji aj fakt, že pri príjmoch z poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sa prvýkrát sa podarilo presiahnuť hranicu jedného milióna 

eur. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že zo starých nedoplatkov sa podarilo 

vymôcť 83 tisíc €, čo je o 37 tisíc € viac ako v predchádzajúcom roku. Potešiteľnou je 

aj skutočnosť, že celkový výnos dane bol v roku 2021 dokonca vyšší, ako samotný 

predpis dane, za čo možno vďačiť hlavne spomenutému vymoženiu časti starých 

pohľadávok.  

Pozitívne môžeme hodnotiť vývoj príjmov miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Nielenže sa podarilo naplniť plánované príjmy   na 

takmer 103 % (1 009 600 €), no zároveň sa podarilo vôbec po prvýkrát prekonať 

hranicu jedného milióna eur. V porovnaní s rokom 2020 sú dosiahnuté príjmy vyššie 

o 40 600 €.  
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Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre, čo 

medziročne predstavovalo nárast o 6 %, teda úroveň 2,5 milióna eur. U príjmov 

rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 8 %. V roku 2021 

sa na vykrytie prevádzky a straty MHD použila suma  622 tis. €.  V roku 2021 sme 

podporili 41 neziskových subjektov sumou 377 tis. €. Celková účtovná hodnota 

majetku mesta dosiahla hodnotu 107,7 mil. € a medziročne výrazne stúpla o 3,3 mil. 

€. Viac ako polovicu tohto majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok (56 mil. €) a z 

neho najmä pozemky 20,2 mil. € a stavby 19,6 mil. €. V obstaraní dlhodobého 

hmotného majetku je ďalších viac ako 14,5 mil. €. Medziročne tento ukazovateľ 

stúpol o 39%. Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta 

a rozpočtových organizácií v roku 2021 bol 42,5 mil. € Čo znamená medziročný 

nárast o 1,45 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových 

organizácií v roku 2021 bol 39,2 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 mil. 

€. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,2 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 

3,6 mil. € a príjmové finančné operácie s prebytkom 4,7 milióna eur. Hotovostný 

prebytok mesta bol 420 317 €, čo je pri investičných výdavkoch 7 miliónov eur dobrý 

výsledok. Máme schválené granty na obnovu všetkých základných škôl, ktorých 

príprava prebiehala v minulých rokoch. Do týchto škôl budú chodiť deti a ich rodičia 

po nových chodníkoch a cyklo-chodníkoch. Finišujeme s rekonštrukciou športovej 

haly, ktorá bude na špičkovej úrovni poskytovať zázemie pre šport a kultúru v meste.  

Náročný rok sme zvládli a  pokračujeme vo veľkom množstve grantov a projektov v 

celkovej hodnote 23 miliónov eur, za čo sa vám chcem všetkým poďakovať. 

 

 

9. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov-

zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 30/2022 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby, územného rozvoja 

mesta a jeho častí a na rokovaní mestskej rady, ktorá ho  odporučila  schváliť. 

Primátor mesta požiadal Ing. Slavomíra Kmecika o prednesenie návrhu. Tiež 

informoval, že k bodu č. 10 bol včera na mestský úrad predložený vlastníkom jedného 

pozemku, nachádzajúceho sa v danej lokalite, nesúhlasné stanovisko so spracovaním 

štúdie. Stanovisko komisie výstavby, územného rozvoja mesta a jeho častí predniesol 

jeho podpredseda p. Jozef Pasternák.  
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Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, v ktorej vystúpili: 

Ing. Marek Hudák, p. Slavomír Hudák, Mgr. Marek Šimco, RNDr. Vladimír 

Savčinský,  

 

Ing. Marek Hudák 

predložil pozmeňujúci návrh - bod č.21, resp.e) Silvia Jazudeková – presunúť 

pod kategóriu súhlasí a zameniť text“ zmena má riešiť využitie územia na plochy 

nízkopodlažnej bytovej zástavby“ za text „ zmena má riešiť využitie územia na 

záhrady“). 

 

Hlasovanie č. 56 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – ukončenie 

rozpravy  

Za hlasovalo – 19 

Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 2– rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 57 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – 

Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka  - Bod č.21, 

resp.e)Silvia Jazudeková – presunúť pod kategóriu súhlasí a zameniť text“ zmena 

má riešiť využitie územia na plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby“ za text „ 

zmena má riešiť využitie územia na záhrady“)  

Za hlasovalo – 12 

Proti hlasovalo – 4 

Zdržalo sa hlasovania – 5– schválené 
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Hlasovanie č. 58 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022 – body 1.A.b., 1. A.c., 1.A.d., 1.A. g., 1.A.h., 1.A.i., 1. A.j., 1. A.k., 1. A. m., 

1. A.o., 1. A. p., 1. A.q., 2.1.e., 1. B – pod bodmi 2.1.a.,2.1.b., 2.1.c., 2.1.d. 

Za hlasovalo – 17 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 3– schválené 

 

Hlasovanie č. 59 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022 – bod 1.A.a. 

Za hlasovalo – 17 

Proti hlasovalo – 2 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

 

Hlasovanie č. 60 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022 – 1.A.e. 

Za hlasovalo – 14 

Proti hlasovalo – 4 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

 

Hlasovanie č. 61 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022  - 1. A.f. 

Za hlasovalo – 17 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 3– schválené 
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Hlasovanie č. 62 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022 – 1.A.l. 

Za hlasovalo – 17 

Proti hlasovalo – 2 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 

Hlasovanie č. 63 – bod č. 9 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 – Uznesenie č. 

75/2022 – 1. A.n. 

Za hlasovalo – 15 

Proti hlasovalo – 4 

Zdržalo sa hlasovania – 2– schválené 

10. Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Suzdaľ 

a Mogilev 

Tento návrh bol schválený na začiatku rokovania ako doplnený bod programu 

zasadnutia.  Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, v ktorej vystúpili: Mgr. 

Martin Šmilňák, Bc. Stanislav Soroka, RNDr. Vladimír Savčinský, Mgr. Marek 

Šimco, Ing. Marek Hudák, Mgr. Peter Hudák, PhD., Bc. Michal Hanko. 

Hlasovanie č. 64 – bod č. 10 – Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej 

spolupráci s mestom Suzdaľ a Mogilev – ukončenie rozpravy  

Za hlasovalo – 20 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 0– rozprava ukončená 

Hlasovanie č. 65 – bod č. 10 – Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej 

spolupráci s mestom Suzdaľ a Mogilev – Uznesenie č.76/2022  

Za hlasovalo – 17 

Proti hlasovalo – 1 

Zdržalo sa hlasovania – 1– schválené 
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11. Interpelácie  

MUDr. Boris Hanuščak 

Na dnešné rokovanie nebola doručená žiadna interpelácia, preto končím tento 

bod. 

 

12. Záver   

 

MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

týmto sme naplnili program dnešného  zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Ďakujem za prácu členom návrhovej komisie i Vám všetkým za účasť na dnešnom 

zasadnutí. Končím 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, dovidenia. 

 Táto zápisnica obsahuje 22 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 31. 3. 2022  

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                    prednosta MsÚ                                                primátor mesta 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Peter Hudák, Phd. 

Bc. Stanislav Soroka 

Zapisovateľka: 

 

Ing. Elena Volčkovová 

http://www.bardejov.sk/
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