
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou

UZNESENIA

243 – 256/ 2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO:

Program:
1. Otvorenie a procedurálne otázky 

2. Interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení predkladá: Ing. Velebírová

4. Správa z vykonanej kontroly dodržiavania VZN č. 41/2008 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta Hanušovce 
nad Topľou za rok 2011 predkladá: Ing. Velebírová

5. Správa o výsledkoch hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou Monitorovacia správa za 1. polrok 2012 

 predkladá: Mgr. Hrivniaková

6. Východiská k návrhu rozpočtu na rok 2013 – 2014 – 2015 predkladá: Mgr. Hrivniaková

7. Organizačno – technické zabezpečenie inventarizácie majetku Mesta Hanušovce nad Topľou k 31.12.2012

   predkladá: Mgr. Hrivniaková

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou predkladá: JUDr. Kaščák

9. Obchodno – verejná súťaž – predaj prístavby Zdravotného strediska predkladá: JUDr. Kaščák

10. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Hanušovciach nad Topľou, na prízemí Domu služieb o výmere 
80 M2 na Budovateľskej ulici č. 427/2, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej  
súťaže predkladá: JUDr. Kaščák

11. Prenájom nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Jozefa Kolesára, Slovenská  365/7, Hanušovce nad 
Topľou predkladá: JUDr. Kaščák

12. Návrh na zmenu územno-plánovacej dokumentácie predkladá: JUDr. Kaščák

13. Návrh na zmenu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predkladá: JUDr. Kaščák

14. Návrh na riešenie: Kataster Mesto Hanušovce nad Topľou – Obec Petrovce predkladá: JUDr. Kaščák

15. Žiadosti

16. Rôzne

17. Záver

Prítomní: Andrej Fáber, Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč,  
Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, Mgr. Ján Hanzo, MVDr. Ján Čurlík, PhD., Mgr. Andrej Lehet, Martin  
Ferko

Ospravedlnení:  
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UZNESENIE č. 243/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) SCHVAĽUJE

1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Hanzo, predseda

členovia: Anna Geratová, RNDr. Hedviga Rusinková

B) BERIE NA VEDOMIE
1. Overovateľov zápisnice: Martin Ferko, Jozef Varga
2. Skrutátora: Martin Tkáč
3. Zapisovateľ:  Bc. Ľubica Tomková

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 244/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

B) BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia uznesení

C) UKLADÁ nové termíny plnenia k uzneseniu:
– k uzneseniu č. 143/2011 do 31.12.2012

D) ZRUŠUJE bod 2. a 3 ukladacej časti uznesenia č. 237/2012

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 
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UZNESENIE č. 245/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 4/ Správa z vykonanej kontroly dodržiavania VZN č. 41/2008 o poskytovaní sociálnej 

pomoci občanom mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO správu  z  vykonanej  kontroly  dodržiavania  VZN č.  41/2008  o  poskytovaní 
sociálnej pomoci občanom mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2011

B) BERIE NA VEDOMIE správu z vykonanej kontroly dodržiavania VZN č. 41/2008 o poskytovaní 
sociálnej pomoci občanom mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2011

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 246/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 5/ Správa o výsledkoch hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou Monitorovacia 

správa za 1. polrok 2012 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A)  PREROKOVALO  správu  o  výsledkoch  hospodárenia  mesta  Hanušovce  nad  Topľou  – 
Monitorovaciu správu za 1. polrok 2012

B) KONŠTATUJE, že k 30. 6. 2012 dosiahli
1. príjmy rozpočtu finančný objem 1.462.264,– €,  čo je 45,61 % - tné plnenie ročného rozpočtu,
2. výdavky rozpočtu finančný objem 1.274.658,– €,  čo je 39,76 % - tné plnenie ročného rozpočtu.

C)  BERIE  NA  VEDOMIE  stanovisko  finančnej  komisie  k  Správe  o  výsledkoch  hospodárenia  mesta 
Hanušovce nad Topľou – Monitorovacej správe za 1. polrok 2011,

D) SCHVAĽUJE Správu o výsledkoch hospodárenia mesta Hanušovce nad Topľou – Monitorovaciu správu za 
1. polrok 2012

E)  UKLADÁ  JUDr.  Jánovi  Kaščákovi,  prednostovi  MsÚ  a  Mgr.  Márii  Hrivniakovej,  vedúcej 
oddelenia  finančného  a  správy majetku  zabezpečiť  naplnenie  rozpočtových príjmov a  neprekročiť 
rozpočtované výdavky podľa jednotlivých oddielov.
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Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 247/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 6/  Východiská k návrhu rozpočtu na rok 2013 – 2014 – 2015

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2013 – 
2014 – 2015,

B) KONŠTATUJE, že
1. ide o stručný popis aktivít plánovaných pre obdobie roka 2013 – 2015
2. do  definitívneho  návrhu  rozpočtu  budú  zapracované  aktivity,  na  ktoré  budú  v  termíne  do 

spracovania  návrhu  rozpočtu  uzatvorené  zmluvy,  ďalšie  aktivity  sa  zapracujú  do  rozpočtu 
mesta po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení v bežnom roku.

B) SCHVAĽUJE východiská k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2013 – 2014 - 
2015

C)  UKLADÁ JUDr.  Jánovi  Kaščákovi,  prednostovi  MsÚ  a  Mgr.  Márii  Hrivniakovej,  vedúcej 
oddelenia finančného a správy majetku vypracovať návrh rozpočtu mesta  na roky 2013 – 2015 v 
zmysle prerokovaných východísk.

T: 17.12.2012
Z: v texte

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 
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UZNESENIE č. 248/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 7/ Organizačno – technické zabezpečenie inventarizácie majetku Mesta Hanušovce nad 

Topľou k 31.12.2012

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou:
A) PREROKOVALO organizačno – technické zabezpečenie inventarizácie majetku mesta Hanušovce 
nad Topľou

B) SCHVAĽUJE organizačno – technické zabezpečenie inventarizácie majetku mesta Hanušovce nad 
Topľou

C)  UKLADÁ  JUDr.  Jánovi  Kaščákovi,  prednostovi  MsÚ  a  Mgr.  Márii  Hrivniakovej,  vedúcej 
oddelenia finančného a správy majetku

1. vydať  príkazy  na  vykonanie  inventarizácie  majetku  mesta  pre  jednotlivých  členov 
inventarizačných komisií,

2. zabezpečiť vykonanie inventarizácie majetku mesta k 31. 10. 2012 a 31. 12. 2012 v zmysle 
schváleného harmonogramu.

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 
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UZNESENIE č. 249/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o postupe a podmienkach pri poskytovaní 
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad 

Topľou

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A)  PREROKOVALO návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  o  postupe  a  podmienkach  pri 
poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom  Hanušovce 
nad Topľou

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

C)  SCHVAĽUJE  všeobecne  záväzné  nariadenie  o  postupe  a  podmienkach  pri  poskytovaní 
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou s 
pripomienkami:

1. §  6  odst.  3  -  zmeniť  finančný  objem na  ...  najviac  však  do  výšky 500,–  €  (namiesto  ...  
trojnásobku životného minima...),

2. § 6 odst. 4  - zmeniť znenie na  .... Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi mesto poskytuje iba 
do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. (namiesto ... Mimoriadna dávka 
na pomoc občanovi je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta, ktorú priznáva zo svojho 
rozpočtu a na jej priznanie nie je právny nárok.)

3. zmena prílohy č. 1 – VZN č. 1/2012 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej 
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou na novú 
prílohu navrhovanú prednostom MsÚ (nová príloha tvorí súčasť tohto uznesenia) s doplnením 
zoznamu požadovaných dokladov.

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

6



UZNESENIE č. 250/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 9/ Obchodno – verejná súťaž – predaj prístavby Zdravotného strediska

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO návrh obchodno – verejnej súťaže – predaj prístavby Zdravotného stediska

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

C) NESCHVAĽUJE vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže – predaj prístavby Zdravotného strediska

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 251/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 10/ Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Hanušovciach nad Topľou, 
na prízemí Domu služieb o výmere 80 m2 na Budovateľskej ulici č. 427/2, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov na prízemí Domu služieb 
na Budovateľskej  ulici  č.  427/2 v Hanušovciach nad Topľou, vo výmere 80 m2 formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

B) SCHVAĽUJE 
1. Prenájom nebytových priestorov na prízemí Domu služieb na Budovateľskej  ulici  č.  427/2 

v Hanušovciach nad Topľou vo výmere 80 m2 formou obchodnej  verejnej súťaže v zmysle 
ustanovenia § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, s týmito podmienkami:

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže a to:

1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodnú  verejnú  súťaž  vyhlási  Mesto  Hanušovce  nad  Topľou,  zastúpené  Štefanom  Strakom, 
primátorom,  podľa  §  9a  ods.1  písm.  a)  zák.  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí,  v znení  neskorších 
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predpisov   podľa  §  281  a nasl.  Zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení  neskorších 
predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému nebytovému priestoru. 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Eštvaník
Číslo telefónu: 0902 970 851
E-mail: jan.estvanik@hanusovce.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Dlhodobý prenájom nebytového priestoru na prízemí Domu služieb na Budovateľskej ulici č. 427/2 
v Hanušovciach nad Topľou vo výmere 80 m2.

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.

4. Výška nájomného
Minimálna výška nájomného je 23,24 €/1 m2 ročne. Cena nájmu bude každoročne zvýšená o mieru 
inflácie. Vo výške nájomného nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, kúrenie, vodné a stočné.

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
 
5.1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby a právnické osoby.
5.2. Uchádzači sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej 

osoby), o tom, že uchádzač nemá záväzky voči Mestu Hanušovce nad Topľou.
5.3. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
5.4. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na 

predkladanie návrhov.
5.5. Predložený  návrh  nie  je  možné  meniť  a dopĺňať,  ani  ho  upravovať  po  uplynutí  lehoty 

stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.
5.6. Návrhy,  ktorých  obsah  nebude  zodpovedať  podmienkam  súťaže,  alebo  budú  doručené  po 

termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
5.7. Účastníkom  súťaže  bude  v lehote  do  15  dní  odo  dňa  vyhodnotenia  súťaže  oznámený  jej 

výsledok.
5.8. Vyhlasovateľ  a vybratý  účastník  súťaže  uzatvoria  nájomnú  zmluvu  do  30  dní  odo  dňa 

vyhlásenia výsledku súťaže. V prípade, že návrh nájomnej zmluvy predložený vyhlasovateľom 
nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práv na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy.

5.9. Vyhlasovateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  zrušiť  túto  obchodnú  verejnú  súťaž. 
O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie 
súťaže  bude  uverejnené  na  úradnej  tabuli  Mestského  úradu  Hanušovce  nad  Topľou  a  na 
internetovej stránke www.hanusovcenadtoplou.sk.

5.10. Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  všetky  predložené  návrhy.  Odmietnutie 
predložených  návrhov  oznámi  vyhlasovateľ  uchádzačom  do  15  dní  od  rozhodnutia 
o odmietnutí.

5.11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

5.12. Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  predlžiť  lehotu  na  oznámenie  výberu  najvhodnejšieho 
návrhu.  V prípade  jej  predĺženia  uverejní  túto  zmenu  na  úradnej  tabuli  Mestského  úradu 
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Hanušovce nad Topľou a na internetovej stránke www.hanusovcenadtoplou.sk
5.13. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 

verejnej súťaže a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
5.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu výlučne len s víťazom súťaže.

7. Obsah súťažného návrhu:
Súťažný návrh musí obsahovať:

a) názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu,
b) meno a priezvisko,  rodné číslo,  adresu miesta  podnikania,  číslo  živnostenského oprávnenia, 

IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), 
c) meno  a  priezvisko,  rodné  číslo,  adresu  trvalého  pobytu  –  ak  ide  o  fyzickú  osobu 

(nepodnikateľa)
d) záväznú ponuku,
e) predmet žiadosti o prenájom, 
f) výšku navrhovaného nájmu za predmetný nebytový priestor, 
g) podnikateľský zámer na využitie nebytového priestoru. 

8. Termín obhliadky
Záujemcovia  si  môžu  dohodnúť  termín  obhliadky  predmetu  nájmu  s Ing.  Eštvaníkom  vedúcim 
oddelenia  výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva na telefónnom čísle 0902 970 851.
9. Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného 
mena a sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri, alebo meno a 
priezvisko fyzickej osoby a trvalé bydlisko na adresu 
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou

s označením „OVS - Dom služieb – NEOTVÁRAŤ“

10. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 17.10.2012 do 15.00 hod. Pri  záväzných 
súťažných  návrhoch  doručených  poštou  je  rozhodujúci  dátum  podateľne  Mestského  úradu 
v Hanušovciach nad Topľou. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, 
dopĺňať ani upravovať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach,  ani  návrhy,  ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. 
Takéto návrhy komisia odmietne. 

11. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
Cena – váha kritéria 40%. Minimálne minimálna výška nájmu predstavuje čiastku vo výške    23,24 

€/1 m2 ročne. Cena nájmu bude každoročne zvýšená o mieru inflácie.
Účel nájmu – váha kritéria 60%. Účel nájmu musí byť v súlade s ÚPN mesta, verejným poriadkom 

a záujmami mesta.

B/2 schvaľuje  komisiu pre výber úspešného uchádzača vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom 
nebytových priestorov na ulici Budovateľskej 427/2 v zložení Martin Ferko, Andrej Socha, JUDr. Ján 
Kaščák.
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C)   UKLADÁ   
prednostovi mestského úradu zabezpečiť do 5 dní od schválenia tohto uznesenia vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže a následne uzatvorenie nájomného vzťahu na nebytový priestor.

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 252/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 11/ Prenájom nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Jozefa Kolesára, 

Slovenská 365/7, Hanušovce nad Topľou

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO  prenájom nehnuteľnosti  ako dôvod osobitného zreteľa pre  Jozefa Kolesára, 
Slovenská 365/7, Hanušovce nad Topľou

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

C) KONŠTATUJE,  že prenájom nehnuteľnosti je ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa pričom boli 
splnené všetky podmienky podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.

D) SCHVAĽUJE prenájom nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: časť parcely 
KN č.  473/1 vedenej na LV č.  1481 – Mesto Hanušovce nad Topľou o rozlohe  300  m2 za účelom 
využitia pozemku ako sadu a prístupu k svojmu pozemku.

pre Jozefa Kolesára, Slovenská 365/7, Hanušovce nad Topľou.

v cene za prenájom 0,15 €/m2/rok

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok slúži ako prístup k 
pozemku žiadateľa, o predmetný pozemok sa žiadateľ stará a udržiava ho už 30 rokov.

E) UKLADÁ prednostovi MsÚ uzavrieť zmluvu o prenájme s účinnosťou od 01. novembra 2012.

T: 31.10.2012
Z: prednosta MsÚ
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Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 253/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 12/ Návrh na zmenu územno-plánovacej dokumentácie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO návrh na zmenu územno-plánovacej dokumentácie

B) BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu územno-plánovacej dokumentácie s pripomienkami 
vznesenými Komisiou pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok.

C) UKLADÁ prednostovi mestského úradu zabezpečiť výber osoby odborne spôsobilej na vypracovanie 
zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie.

T: 31.01.2013

Z: prednosta MsÚ

Za:  Mgr.  Ján  Hanzo,   Anna  Gerátová,  Mgr.  Jozef  Kovaľ,  Mgr.  Andrej  Lehet,  RNDr.  Hedviga  
Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD., Martin Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: Andrej Fáber, 
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UZNESENIE č. 254/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 13/ Návrh na zmenu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO návrh na zmenu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

B) BERIE NA VEDOMIE návrh na zmenu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

C) UKLADÁ prednostovi mestského úradu zabezpečiť výber osoby odborne spôsobilej na vypracovanie 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

T: 31.01.2013

Z: prednosta MsÚ

Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 255/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 14/ Návrh na riešenie: Kataster Mesto Hanušovce nad Topľou – Obec Petrovce 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A) PREROKOVALO návrh na riešenie: Kataster Mesto Hanušovce nad Topľou – Obec Petrovce, ktorý 
ústne predniesol JUDr. Ján Kaščák, prednosta mestského úradu

B)  BERIE NA VEDOMIE návrh na riešenie:  Kataster Mesto Hanušovce nad Topľou – Obec Petrovce, 
ktorý ústne predniesol JUDr. Ján Kaščák, prednosta mestského úradu

C) ŽIADA primátora mesta uzavrieť zmluvu o poskytnutí právnej pomoci a poveriť JUDr. Jozefa Sotolářa, 
PhD na vykonanie potrebných právnych úkonov smerujúcich k navráteniu časti katastra Mesta Hanušovce 
nad Topľou

T: 31.03.2013
Z: primátor mesta
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Za: Andrej Fáber,  Mgr. Ján Hanzo,   Anna Gerátová, Mgr. Jozef Kovaľ, Mgr. Andrej Lehet, RNDr.  
Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,  Martin  
Ferko

Proti: - 

Zdržal sa: -

Neprítomný na hlasovaní: 

UZNESENIE č. 256/2012
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

zo dňa 08.10.2012
k bodu 15/ Žiadosti – Žiadosť Marcely Bakaľárovej, Štúrová 340/7, Hanušovce nad Topľou o 

odkúpenie časti parciel na ul. Budovateľskej

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou
A)  PREROKOVALO  žiadosť  Marcely  Bakaľárovej,  Štúrová  340/7,  Hanušovce  nad  Topľou  o 
odkúpenie časti parciel na ul. Budovateľskej o výmere 56 m2.

B) BERIE NA VEDOMIE 
1. stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť
2. stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok

C) NESCHVAĽUJE zámer odpredať predmetné časti pozemku.

D) ODPORÚČA žiadateľovi opätovné predloženie žiadosti po kolaudácii stavby nachádzajúcej sa na 
pozemku  žiadateľa  a  po  vypracovaní  porealizačného  zamerania.  Spolu  s  opätovným predložením 
žiadosti odporúča doložiť aj finančný návrh na odkúpenie.

Za: Andrej Fáber, Mgr. Ján Hanzo,  Mgr. Andrej Lehet, RNDr. Hedviga Rusinková, Martin Tkáč, Jozef  
Varga, Ing. Juraj Luščák, MVDr. Ján Čurlík, PhD.,

Proti: - 

Zdržal sa: Mgr. Jozef Kovaľ, Martin Ferko, Anna Geratová

Neprítomný na hlasovaní: 

Štefan Straka
primátor mesta
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