
 

 

Hanušovce nad Topľou 22.02.2016 

POZVÁNKA 
V súlade s § 12 ods. 1, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

10. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
dňa 29. februára 2016 o 16.00 hod. (pondelok) 

v zasadačke mestského úradu 

 

Program: 

1. Otvorenie a procedurálne otázky 
2. Interpelácie poslancov 
3. Kontrola plnenia uznesení predkladá: Ing. Sabová 
4. Záznam z kontroly dodržiavania Smernice o VO pri obstarávaní majetku v ŠJ MŠ v roku 2014

 predkladá: Ing. Sabová 
5. Správa z kontroly využívania bytových a nebytových priestorov a uzatvorených zmlúv o nájme v súlade 

s platným VZN mesta predkladá: Ing. Sabová 
6. Informatívna správa o výsledkoch riešenia sťažností a podnetov občanov      

 predkladá: Ing. Sabová 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2015

 predkladá: Ing. Sabová 
8. Správa z finančnej kontroly na mieste (reklamné zariadenia) predkladá: Ing. Sabová 
9. Novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta predkladá: Ing. Benča 
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Hanušovce nad Topľou 
 predkladá: Tkáč 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v Základnej škole Hanušovce nad Topľou predkladá: Tkáč 

12. Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou predkladá: Tkáč 

13. Novelizácia VZN č. 34/2005 o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 22 b.j. na Kláštornej ulici 
v Hanušovciach nad Topľou predkladá: Ing. Benča 

14. Zásady pre zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Hanušovce nad Topľou predkladá: Mgr. Hrivniaková 

15. Majetkový prevod: Zámena nehnuteľností ako dôvod osobitného zreteľa - Bučková  
 predkladá: Tkáč 

16. Ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2016 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, 
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania   
 predkladá: Ing. Benča 

17. Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady 
školy na nové funkčné obdobie predkladá: primátor mesta 

18. Informácia o projekte „Rekonštrukcia Malého kaštieľa“ predkladá: primátor mesta 
19. Žiadosti 
20. Rôzne 
21. Diskusia 
22. Záver 

K prerokovávaným bodom predsedovia komisií MsZ predkladajú stanoviská. 
Svoje osobné a pracovné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa zasadania mestského zastupiteľstva mohli včas 

zúčastniť. 
S pozdravom 
 Štefan Straka, v.r. 
 primátor mesta 


