
 

Primátor mesta Hanušovce nad Topľou 

Štefan Straka 

 

Hanušovce nad Topľou xx.10.2017 

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

zvolávam 

26. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
dňa 14. decembra 2017 o 16.00 hod. (štvrtok) 
v zasadačke mestského úradu (1. poschodie) 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky predkladá: primátor mesta 
2) Interpelácie poslancov 
3) Kontrola plnenia uznesení predkladá: Ing. Sabová 
4) Správa z kontroly predkladá: Ing. Sabová 
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2018

 predkladá: Ing. Sabová 
6) Rozpočtové opatrenie č. 4 -návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 

 predkladá: Mgr. Hrivniaková 
7) Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č: 4/2017, ktorým sa mení príloha 

VZN č.: 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení
 predkladá: Mgr. Hrivniaková 

8) Návrhu programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 
a 2020 predkladá: Mgr. Hrivniaková 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k PR mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 2020 
 predkladá: Ing. Sabová 

9) Prenechanie majetku do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
a) Trimedin, s. r. o. na účel prevádzkovanie NZZ gynekologickej ambulancie 
b) Media Respresentative na účel prenájmu pozemku pre reklamný billboard  
 predkladá: Ing. Benča 

10) Majetkový prevod ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Polldy, s.r.o. 
 predkladá: Ing. Benča 

11) Zámer predaja majetku ako osobitný zreteľ – Vasilišinová predkladá: Tkáč 
12) Návrh plánu práce MsZ v Hanušovciach nad Topľou na I. polrok 2018 predkladá: Tkáč 
13) Návrh plánu práce komisií pri MsZ 

 predkladá: predsedovia komisií 

14) Žiadosti – Čabala,  
15) Rôzne 
16) Záver 

 

 

 

Svoje osobné a pracovné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa zasadania mestského zastupiteľstva mohli včas 
zúčastniť. 

 
 
S pozdravom 

 
 
 Štefan Straka 
 primátor mesta 
 


