
Mestské zastupiteľstvo 

Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

 

UZNESENIA 

286 - 298/2021 

z 26. zasadania mestského zastupiteľstva zo dňa 27. októbra 2021  

 

 

Program: 

1) Otvorenie a procedurálne otázky                                                                            predkladá: PhDr. Štefan Straka 

2) Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva  

3) Kontrola plnenia uznesení                                                                                        predkladá Ing. Alžbeta Sabová 

4) Správa z kontroly                                                                                                        predkladá : Ing. Alžbeta Sabová 

5) Odpadové hospodárstvo mesta – informácia o vývoji                                         predkladá: PhDr. Štefan Straka 

6) Rozpočtové opatrenie č....  návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021      predkladá: Ing. Mária Jenčiková 

7) Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

8) Schválenie spolufinancovania projektu-rekonštrukcia sály kultúrneho domu  

                                                                                                                                            predkladá: Mgr. Viktória Glodová 

9) Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - predaj pozemkov vo vlastníctve mesta  

                                                                                                                                            predkladá: PhDr. Štefan Straka  

10) Schválenie VZN mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení                                                                                                                            predkladá: Ing. Mária Jenčíková 

11) Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021  - ZŠ, 

ZUŠ, MŠ                                                                                                                  predkladá: PaedDr. Ľubica Vargová 

12) Doručené žiadosti 

        a) Packeta Slovakia s. r. o. 

        b) Ondrej Kolesár 

        c) Vincent Horvát 

        d) Peter Horvát 

        e) Ján Drotár 

        f) Vladimír Orečný  

        g) Ing. Juraj Palko 

        h) Peter Golmic 

        ch) Peter Kochyt  

13) Interpelácie poslancov 

14) Záver  

 

 

 

                 

 

Prítomní: Jozef Knašinský, Jozef Varga, Stanislav Hricko, Ing. Ladislav Babica, Ing. Miloslav Kolesár,  

Mgr. Ľuboš Sopoliga, Mgr. Pavol Minár, Anna Fáberová                                                                                                                                                                                                                  

Ospravedlnení:  Martin Tkáč, JUDr. Eva Knašinská                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

UZNESENIE č. 286/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 1/  Otvorenie a procedurálne otázky 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: 

 

A) SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania s vypustením bodov 12 a, b, c, f, h, ch 

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Miloslav Kolesár 

              Členovia: Mgr. Ľuboš Sopoliga, Stanislav Hricko 

 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Babica, Jozef Knašinský  

2. Skrutátora: Mgr. Pavol Minár 

3. Zapisovateľa: Gabriela Sabová  

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko  

Za x x x x  x   x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

UZNESENIE č. 287/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 2/ Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva   

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO  informáciu o zániku mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou:          
Bc. Jána Voľanského v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

B) BERIE NA VEDOMIE informáciu o zániku mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou:   
Bc. Jána Voľanského v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Nastúpenie Anny Fáberovej  za poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou      
vo volebnom období 2018 – 2022 dňom 27. 10. 2021 ako náhradníkov na uprázdnený mandát 
poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou podľa § 192 zákona NR SR č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

C) KONŠTATUJE, že Anna Fáberová  v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.           
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a primátor mesta PhDr. Štefan Straka v súlade s § 190 ods. 2 zákona 
NR SR o podmienkach výkonu volebného práva odovzdal osvedčenie o tom, že sa stala poslancom 
MsZ v Hanušovciach nad Topľou. 

 

D) VOLÍ Annu Fáberovú za člena Komisie pre kultúru  

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 288/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO Správu z kontroly plnenia uznesení,  

 

B) BERIE NA VEDOMIE Správu z kontroly plnenia uznesení,  

 

C) ŽIADA nový termín:  

- uznesenie č. 124/2019 do 30.6.2022 

- uznesenie č. 266/2021 do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E1) do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E2) do 30.6.2022 

- uznesenie č. 278/2021- E3) do 30.6.2022 

 

D) RUŠÍ uznesenie č. 267/2021. 

 

 

 

 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

   

 



UZNESENIE č. 289/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27.10. 2021 

k bodu 5/ Odpadové hospodárstvo v meste – informácia o vývoji  

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
 
A) BERIE NA VEDOMIE  informáciu o vývoji v odpadovom hospodárstve mesta. 
 
 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 290/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 6/ Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmena rozpočtu mesta na rok 2021  

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
  
A) PREROKOVALO rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2021,  
 
B) BERIE NA VEDOMIE stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 3 – zmene 
rozpočtu mesta na rok 2021, 
 
C) SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta  
- v príjmovej časti zvýšenie o 69.146,77 € na 5.470.261,55 €  
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 69.146,77 € na 5.390.261,55 €  
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 80.000,00 € s tým, že v položke 911 nebude vykonaná 
zmena.  
 
D) ŽIADA  PhDr. Štefana Straku, primátora mesta  
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 v účtovníctve v zmysle predloženého návrhu 
 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x   x   x x x 

Proti            

Zdržal sa    x        

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



UZNESENIE č. 291/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

 

k bodu 7/ Východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na 
roky 2023 a 2024  

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 – 2023 
– 2024, 
 
B) KONŠTATUJE, že Východiská obsahujú stručný popis aktivít plánovaných pre obdobie roka 2022 
– 2023 – 2024. 

 
Do definitívneho rozpočtu budú zapracované aktivity, na ktoré budú v termíne do spracovania 
návrhu rozpočtu uzatvoreného zmluvy a výdavky v objeme, v akom budú vykryté zdrojmi 
v príjmovej časti rozpočtu. 
 
Ďalšie aktivity sa zapracujú do rozpočtu po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení 
v bežnom roku.  
 
 
C) SCHVAĽUJE Východiská k návrhu rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2022 – 2023 – 
2024,  
 
D) ŽIADA PhDr. Štefana Straku, primátora mesta vypracovať návrh rozpočtu Mesta Hanušovce nad 
Topľou na roky 2022 – 2023 – 2024, v zmysle schválených východísk. 
  

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 292/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 8/ Schválenie spolufinancovania projektu - rekonštrukcia sály kultúrneho domu 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
A) PREROKOVALO predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-
PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia 
a inovácia kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou za účelom adaptácie na dôsledky 
spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 
Hanušovce nad Topľou, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami max. 210.526,32 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume max. 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
B) SCHVAĽUJE predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-
SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Modernizácia 
a inovácia kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou za účelom adaptácie na dôsledky 
spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 
Hanušovce nad Topľou, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami max. 210.526,32 eur a zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 
v sume max. 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
C) POVERUJE primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí 

NFP vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia 

predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

D) ŽIADA primátora mesta, zahrnúť do investičných výdavkov na rok 2022 sumu 10.526,32 eur ako 
5% spolufinancovanie projektu.  
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x  x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x   x    

  

 

 

                                                                                                               PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

 

UZNESENIE č. 293/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 9/ Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - predaj pozemkov vo vlastníctve mesta   

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

 

A) PREROKOVALO návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – predaj pozemkov vo 
vlastníctve mesta s parc. číslom: 663/3, 607/3, 610/3, 605/5, 604/1, 608, 610/1, 612/1, 612/2 za 
účelom bytovej výstavby, 
 
B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť,  
 
C) ŽIADA PRIMÁTORA MESTA doloženie geometrického plánu na pozemok 663/3, 
- doloženie znaleckého posudku na pozemku parc. číslo: 663/3, 607/3, 610/3, 605/5, 604/1, 608, 

610/1, 612/1, 612/2,  
- predloženie podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

 
Zodpovedný: primátor mesta 
Termín: najbližšie riadne rokovanie MsZ  
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za   x x     x x x 

Proti x           

Zdržal sa  x    x      

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



UZNESENIE č. 294/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 10/ Schválenie VZN mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy škôl a školských zariadení 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 
A) PREROKOVALO  návrh VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2022, 
 
B) BERIE NA VEDOMIE  stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť, 
 
C) SCHVAĽUJE  VZN č. 3/2021 mesta Hanušovce nad Topľou o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na r. 2022. 
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x   x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 



UZNESENIE č. 295/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

 

k bodu 11/ Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020/2021 - ZŠ, ZUŠ, MŠ 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020/2021 1. Základnej školy Hanušovce nad Topľou  
2. Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou  
3. Materskej školy Hanušovce nad Topľou  
 
B) BERIE NA VEDOMIE  
1. Stanovisko Školského úradu Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2020/2021.  
2. Stanovisko Komisie pre školstvo pri MsZ Hanušovce nad Topľou k správam o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ za školský rok 2020/2021.  
 
C) SCHVAĽUJE  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2020/2021:  
2. Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou  
3. Materskej školy Hanušovce nad Topľou  
 
D) NESCHVAĽUJE Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2020/2021:  
1. Základnej školy Hanušovce nad Topľou  
 
 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 

 

 



UZNESENIE č. 296/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 12/ Doručené žiadosti – Peter Horvát, Kukorelliho 396/12,  

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 
 

A) PREROKOVALO  žiadosť o predaj budovy predajne, ktorá sa nachádza na ulici Komenského a je 
označená súp. č. 36/20 na pozemku KN-C  parcely č. 550/2, ako aj 1/3 podiel pozemku KN-C 
parcely č. 552/1 vo vlastníctve mesta. V severnej časti parcely má postavený rodinný dom, chce 
celú časť pozemku opraviť a zveľadiť. Z toho dôvodu plánuje výstavbu  budovy obchodu a služieb 
v prednej časti pozemku v stavebnej línii ulice. V rámci trvalej udržateľnosti a rozvoja výstavby na 
tejto ulici chce postupovať striktne podľa nariadení územného plánu a v spolupráci s mestom 
vypracovať projekt, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Za posúdenie jeho žiadosti vopred 
ďakuje.  

 

B) BERIE NA VEDOMIE   stanovisko Komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú 
činnosť,  

 

C) NESCHVAĽUJE  odpredaj predmetného pozemku. 



 

  
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 297/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 12/ Doručené žiadosti – Bc. Ján Drotár, Bukovské 76/22, 

Hanušovce nad Topľou 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

 



A) PREROKOVALO  žiadosť  o zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C parcely č. 443/4 
(ZPaN) a na pozemku KN-C parcely č. 436 (ZPaN) podľa LV č. 1481 vo vlastníctve Mesta Hanušovce 
nad Topľou v prospech vlastníka Bc. Jána Drotára, ktorý je vlastníkom pozemkov KN-C parcely       
č. 443/6 (ZPaN) a parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 

 

 

B) SCHVAĽUJE   zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C parcely č. 443/4 (ZPaN) a na 
pozemku KN-C parcely č. 436 (ZPaN) podľa LV č. 1481 vo vlastníctve Mesta Hanušovce nad Topľou 
v prospech vlastníka Bc. Jána Drotára, ktorý je vlastníkom pozemkov KN-C parcely č. 443/6 (ZPaN) 
a parcely č. 443/8 (ZPaN) podľa LV č. 1583 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. 

 
   

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 

 



 

UZNESENIE č. 298/2021 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 27. 10. 2021 

k bodu 12/ Doručené žiadosti – Ing. Juraj Palko, Širiava 688/58,  

Hanušovce nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 



A) PREROKOVALO  predaj nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Ing. Juraja 
Palka, 

 

B) KONŠTATUJE,  že boli splnené všetky podmienky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona                  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 

C) SCHVAĽUJE predaj pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade so 

zámerom  č. 2/2021 a to: 

predaj pozemku KN-C parcely č. 2185/48  o výmere 435 m2 , vedenú na LV č. 1481 – Mesto Hanušovce 
nad Topľou pre Ing. Juraja Palka, Širiava   688/58, 094 31 Hanušovce n. T. v hodnote 6 063, 90 eur. 
Sumu uhradí pán Ing. Juraj Palko v pokladni mestského úradu alebo na účet mesta v deň podpisu 
kúpno-predajnej zmluvy. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že daná parcela  sa 
nachádza v susedstve žiadateľa. 

 

D) VYHLASUJE, že nadobúdateľ  Ing. Juraj Palko, Širiava  688/58, 094 31 Hanušovce n. T. nie je 
osobou, ktorej obec nemôže previesť majetok podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení, 

 

E) ŽIADA primátora mesta vypracovať kúpno-predajnú zmluvu a vyzvať žiadateľa k jej podpisu. 
Poplatky súvisiace so zápisom do katastra nehnuteľností znáša navrhovateľ.  

 
 Babica Sopoliga Kolesár  Minár Knašinská Knašinský  Tkáč Varga Hricko Fáberová 

Za x x x x  x   x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x   x    

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Štefan Straka 

 primátor mesta 



 

 

 


