
Primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Štefan Straka

Hanušovce nad Topľou 16.09.2011
POZVÁNKA

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

zvolávam
8. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 19. 09. 2011 o 16.00 hod. (pondelok)
v zasadačke mestského úradu

Program:
1. Otvorenie a procedurálne otázky 

2. Interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení  predkladá: Ing. Velebírová
4. Správy z vykonaných kontrol predkladá: Ing. Velebírová

a) Kontrola príjmovej časti rozpočtu za r. 2010 – poplatok TKO  

b) Obnova MŠ – komplexná kontrola z hľadiska príjmov a výdavkov vyčíslenie podielu mesta na   
financovaní projektu,

c) Kontrola na zmluvách s OZÓN, a. s. týkajúcich sa rekultivácie skládky Hanušovce nad Topľou   
s cieľom určiť povinného uhrádzať služby spojené s monitorovaním skládky

5. Správa o výsledkoch hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2011  

predkladá: Mgr. Hrivniaková
a) stanovisko FK  predkladá: RNDr. Malý

6. Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2011  

predkladá: Mgr. Hrivniaková
a) stanovisko FK  predkladá: RNDr. Malý
b) stanovisko HK  predkladá: Ing. Velebírová

7. Štatút mesta  

predkladá: Tkáč
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hanušovce nad Topľou  

a) Zmeny ZHaNMM po pripomienkach HK a FK  

b) Návrh č. 2 ZHaNMM – so zapracovanými pripomienkami  

predkladá: Tkáč
9. Odpredaj majetku mesta: predkladá: Mgr. Varga

a) par. č. 2909/3 a 3132/6 na LV mesta Hanušovce nad Topľou pre Ondreja Kolesára  

b) par. č. 329 a 332 v KN na LV mesta Hanušovce nad Topľou pre Lenku Chrzanovú,  

10. Zámena majetku mesta par. č. 3087/4 o výmere 28 m  2   vytvorenej z EKN par. č. 3087 na LV č. 1 pre   
Viktora Magu a par. č. 211 o výmere 16 m  2   na LV č. 2180 bude vlastniť Mesto Hanušovce nad   
Topľou predkladá: Mgr. Varga

http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/KPU_8_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/2011_RO_c_1%20_2_.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/StanoviskoHK_RO_1_2011.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/FKstanovisko.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaVHM1polrok2011.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaHK_Ozon_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaHK_Ozon_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaHK_ObnovaMS_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaHK_ObnovaMS_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/SpravaHK_TKO_MsZ.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/FKstanovisko.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Maga.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Maga.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Maga.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Chrzanova.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Kolesar.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/Zasady%20hospodarenia%20a%20nakladania_N%C3%A1vrh_2.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/Zmena_1_navrhu_zasadHNMM.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/Zakladne%20dokumenty/Navrhy/Zasady%20hospodarenia%20a%20nakladania%20s%20majetkom%20mesta%20NAVRH.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/Zakladne%20dokumenty/Navrhy/Statut%20Mesta%20NAVRH.pdf


11. Odkúpenie majetku, kúpa nehnuteľnosti a to CKN parcelu č. 2607/14 o výmere 323 m2 vytvorenú   
v pôvodnej EKN parcely č. 2607 podľa GP č. 42/2011 z 18.5.2011

predkladá: Mgr. Varga
12. Prenájom majetku mesta: predkladá: Mgr. Varga

a) par. č. 2825/1 a 2825/2 na LV mesta Hanušovce nad Topľou pre Kynologický klub K 8  

b) suterénne  priestory  v  renesančno-  barokovom  kaštieli  (bývala  vináreň)  pre  Vlastivedné   
múzeum Hanušovce nad Topľou

13. Zámer predaja a zámeny nehnuteľností z dôvodom hodného osobitného zreteľa na ulici Sadovej  

14. Žiadosti predkladá: Mgr. Varga
15. Rôzne

16. Záver

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

S pozdravom

http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Sadova.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Muzeum.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Muzeum.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_KK8.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Velebirova.pdf
http://www.msz.hanusovce.sk/MsZ/8.zasadnutie/NavrhUznesenie_Velebirova.pdf

