
Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

 

UZNESENIA 

55 – 66 / 2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie, procedurálne otázky      primátor mesta 

2.   Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v MsZ  a zloženie  sľubu  

      nastupujúceho náhradníka za poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

3.   Interpelácie poslancov 

4.   Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ v Hanušovciach nad Topľou      predkladá: Ing. Sabová 

5.   Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na  

      II. polrok  2015“        predkladá: Ing. Sabová 

6.   Monitorovacia správa - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za I. polrok 2015 
          predkladá: Mgr. Hrivniaková 

7.   Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. - zámer   
predkladá: Mgr. Hrivniaková 

8.   Prijatie úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad  

      Topľou“ – návrh        predkladá: Mgr. Hrivniaková 

9.   Rozpočtové opatrenie č.3 – zmena rozpočtu Mesta na rok 2015 predkladá: Mgr. Hrivniaková 

10. Správa o využívaní majetku mesta Hanušovce nad Topľou  predkladá: Mgr. Hrivniaková 

11. Návrh na úpravu „Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou“  

                                                 stiahnuté z rokovania 
12. Kúpa pozemku pod chodníkom na Šarišskej ulici v Hanušovciach nad Topľou od p. Tomaška  

      a spol.         predkladá: Ing. Benča 

13. Žiadosti         predkladá: Ing. Benča 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K prerokovávaným bodom predkladajú hlavná kontrolórka mesta a predsedovia komisií stanoviská 
 

 

 

Prítomní: Ing. Ladislav Babica, Mgr. Ján Čura, MVDr. Ján Čurlík, PhD., RNDr. Hedviga Rusinková, 

Martin Tkáč, Jozef Varga, Mgr. Pavol Varga,   
 

Ospravedlnení: Mgr. Agáta Krupová, Martin Ferko, Anna Geratová, Mgr. Ján Hanzo 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 55 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 1 /  Otvorenie, procedurálne otázky 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) SCHVAĽUJE 

     1. Program rokovania s týmito zmenami - zmena poradia bodov rokovania  

     2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Ján Čura,   

                                                         členovia: Ing. Ladislav Babica, Jozef Varga   

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Overovatelia zápisnice: MVDr. Ján Čurlík, PhD., Martin Tkáč  

2. Skrutátor:  Ing. Miroslav Benča 

3. Zapisovateľka:  Bc. Ľubica Tomková 
 

K bodu č. 1                                                            K uzneseniu č. 55  
 Babica Xxxxx Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x x x    x 

 

UZNESENIE č. 56 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 2 /  Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v MsZ  a zloženie  

sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

1. Informáciu o zániku mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou Ing. Miroslava 

Benču, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

B) BERIE NA VEDOMIE 

1. Zánik mandátu poslanca MsZ v Hanušovciach nad Topľou Ing. Miroslava Benču, z dôvodu 

vzdania sa mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

C) VYHLASUJE 

1. Nastúpenie Mgr. Agáty Krupovej za poslanca Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad 

Topľou vo volebnom období 2014 – 2018 dňom 14.09.2015 ako náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou podľa § 51 ods. 1 

a ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

D) KONŠTATUJE 

1. Mgr. Agáta Krupová 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 
 

K bodu č. 2                                                           K uzneseniu č. 56 
 Babica xxxxx Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný     x x x    x 



 

UZNESENIE č. 57 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č.4 /  Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

       1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

B)  BERIE NA VEDOMIE 

       1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých MsZ v Hanušovciach nad Topľou 

C) SCHVAĽUJE  

      1. Uloženie nového termínu pre uznesenie č. 47/2015:  31. 12. 2015     

 

K bodu č. 4                                                            K uzneseniu č. 57 
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x    x 

 

 

 

UZNESENIE č. 58 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č.5 /  Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste 

Hanušovce nad Topľou na  II. polrok  2015“ 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

1. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na  

            II. polrok  2015“ 

B) SCHVAĽUJE 

     1.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok     

          2015 

C) ŽIADA  hlavnú kontrolórku mesta  

 - aby v nadväznosti na správu o využívaní majetku Mesta Hanušovce nad Topľou vykonala 

kontrolu využívania bytových a nebytových priestorov a uzatvorených zmlúv o nájme,  v súlade 

s platným VZN mesta.  

 

K bodu č. 5                                                           K uzneseniu č.  58  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x    x 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 59  / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 6 /  Monitorovacia správa - výsledky hospodárenia  

Mesta Hanušovce nad Topľou za I. polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

1. Monitorovaciu správu - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za I. polrok 

2015 

B) KONŠTATUJE 

     1.   že k 30. 6. 2015 dosiahli   

a)  príjmy rozpočtu finančný objem  1.496.212,92 €,  čo je plnenie rozpočtu  35,32 % k  

                 upravenému  rozpočtu, 

b)  výdavky rozpočtu finančný objem 1.280.613,03 €,  čo je plnenie rozpočtu 30,23 % k  

                 upravenému  rozpočtu, 

C) BERIE NA VEDOMIE 

1. Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť 

k monitorovacej správe - výsledkom hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za I. 

polrok 2015 

D) SCHVAĽUJE 

1. Monitorovaciu správu - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za I. polrok 

2015 

K bodu č. 6                                                              K uzneseniu č.   59  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x  

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x    x 

 
 

UZNESENIE č. 60 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 7 /  Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. - zámer 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

       1.  ponuku  spoločnosti Prima banky Slovensko, a. s.,  o odkúpenie akcií spoločnosti IČO:   

            31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina zo  dňa 14.8.2015 na kúpu cenných     

            papierov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, za nasledovných podmienok: 

a) predmetom prevodu sú kmeňové akcie spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 

31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydané v zaknihovanej podobe na meno 

nasledovne:  

ISIN  Počet kusov Menovitá hodnota 1 

akcie  

Kúpna cena 1 akcie 

SK1110001270 10 399,- Eur 585,- Eur 

b) Celková kúpna cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 5 850,- Eur, pričom bude     

                  vyplatená do  7 dní odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim.  

 

 

 

 



c) Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý mesto navrhuje predaj cenných papierov, 

je:    

         

 majoritné vlastníctvo spoločnosti Prima banky a. s., 

 mesto Hanušovce nad Topľou ako minoritný akcionár Prima banky Slovensko, a. 

s. s celkovým podielom na ZI spoločnosti 0,009%  má minimálny vplyv na 

rozhodovacom procese banky, 

 príjem z dividend za posledných 8 rokov je nulový.  

B) BERIE NA VEDOMIE 

       1.  Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k návrhu    

            na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. 

C) HLASOVANIE o poslaneckom návrhu Martina Tkáča za neschválenie predaja  

            cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 31 575 951,    

            so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za vyššie uvedených podmienok.  

 

K bodu č. 7  - hlasovanie za poslanecký návrh  Martina Tkáča                 K uzneseniu č.  60  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x   x    x x  x 

Proti          x  

Zdržal sa   x         

Neprítomný  x   x x x     

 

D) NESCHVAĽUJE  

1. predaj cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 31 575 951,    

    so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za vyššie uvedených podmienok.  

 

K bodu č. 7                        K uzneseniu č.  60  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x  x 

Proti          x  

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x     

 

UZNESENIE č. 61 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 8 /  Prijatie úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia malého kaštieľa  

mesta Hanušovce nad Topľou“ – návrh 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou na svojom zasadnutí v zmysle ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

A) PREROKOVALO 

       1.  Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta    

           Hanušovce nad Topľou“  

B) BERIE NA VEDOMIE 

       1.  Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k návrhu    

            na prijatie úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta    

            Hanušovce nad Topľou“ 

       2.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu  na prijatie úveru na financovanie projektu    

           „Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou“ a k dodržaniu podmienok pre   

            prijatie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových   

            pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

 



C) SCHVAĽUJE 

1. prijatie úveru vo výške maximálne do výšky 268. 000,00 €          

a) za najvýhodnejších podmienok pre Mesto Hanušovce nad Topľou dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve s peňažným ústavom, 

b) s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu  

           „Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou“  

     c)  s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z   

     fondov Európskeho spoločenstva formou kombinovanou - predfinancovanie a refundácie   

 d)  Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad   

         banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti   

         vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého  

         zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru  

         alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver. 

 

K bodu č. 8                                                           K uzneseniu č.    61  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x   x    x x x x 

Proti            

Zdržal sa   x         

Neprítomný  x   x x x     

 

UZNESENIE č. 62  / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 9 /  Rozpočtové opatrenie č.3 – zmena rozpočtu Mesta 

Hanušovce nad Topľou  na rok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

       1. Rozpočtové opatrenie č.3 – návrh na zmenu rozpočtu Mesta Hanušovce nad Topľou 

          na rok 2015 

B) BERIE NA VEDOMIE 

       1. Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k      

           rozpočtovému opatreniu č.3 – návrhu na zmenu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou 

           na rok 2015 

C) SCHVAĽUJE 

       1.  rozpočtové opatrenie č.  3 - zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 

a)  v príjmovej  časti zníženie o  228.252,-- €  na 4.007.509,-- €,  

b)  vo výdavkovej časti zníženie 228.252,-- €  na 4.007.509,-- €, 

c)  t. j.  celkom  rozpočet vyrovnaný.  

D) ŽIADA primátora mesta 

-  aby prostredníctvom ekonomického oddelenia MsÚ zabezpečil premietnutie zmeny rozpočtu     

   mesta na rok 2015 v účtovníctve mesta v zmysle schváleného opatrenia. 

 

K bodu č. 9                                                               K uzneseniu č.  62 
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    X x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x     

 

 

 

 



UZNESENIE č. 63  / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 10 /  Správa o využívaní majetku Mesta Hanušovce nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

1. Správu o využívaní majetku Mesta Hanušovce nad Topľou  

B) BERIE NA VEDOMIE 

       1.  Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k Správe    

            o využívaní majetku Mesta Hanušovce nad Topľou 

2. Správu o využívaní majetku Mesta Hanušovce nad Topľou s pripomienkami  

K bodu č. 10                                                          K uzneseniu č.  63  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x     

 

UZNESENIE č. 64 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č.12 /  Kúpa pozemku pod chodníkom na Šarišskej ulici 

v Hanušovciach nad Topľou od p. Tomaška a spol. 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

       1.  Návrh na kúpu pozemku pod chodníkom na Šarišskej ulici v Hanušovciach nad   

           Topľou od p. Tomaška a spol.   

B) BERIE NA VEDOMIE 

       1. Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť k návrhu   

           na kúpu pozemku pod chodníkom na Šarišskej ulici v Hanušovciach nad  Topľou od  

          p. Tomaška a spol.     

C) SCHVAĽUJE 

       1.  k ú p u   nehnuteľnosti  a to:   

CKN parcelu č. 2585/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2, katastrálne územie 

Hanušovce nad Topľou,  od vlastníkov podľa LV č. 1903 : 

Pod bodom 1 -  Ján Tomaško, rod. Tomaško, nar. 29. 04. 1948, Hanušovce n. T.,  

                           Mierová 271/20,         v podiele 1/3 

Pod bodom 3 -  Ján Tomaško, rod. Tomaško, nar. 03. 12. 1949, Hanušovce n. T.,  

                            Budovateľská 493/3               v podiele 1/6 

Pod bodom 5 -  Magdaléna Sochová, rod. Tomašková, nar. 13. 01. 1966, Hanušovce n.T.  

                           Štúrova 339/9        v podiele 1/6  

Pod bodom 6 – Mgr. Andrej Tomaško, rod. Tomaško, nar. 19. 11. 1959, Hanušovce n. T.,  

                           Štúrova 340/7,                         v podiele 1/3             

                    v kúpnej cene  5,-€/m2.  

 

 

 
 



 Kúpnu cenu vyplatí MsÚ Hanušovce n. T. predávajúcim po podpísaní kúpnej zmluvy. 

 Návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá MsÚ Hanušovce nad Topľou.  

 Poplatky súvisiace so zápisom do KN hradí kupujúci. 

 

D) ŽIADA 

       1.  Štefana Straku, primátora mesta prostredníctvom MsÚ zabezpečiť všetky činnosti  

           súvisiace s kúpou a následným vkladom vlastníckeho práva do KN.  

 

K bodu č. 12                                                          K uzneseniu č.  64 
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    X x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x     

 

 

UZNESENIE č. 65 / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č.13a /  Žiadosti: 

 Žiadosť Mgr. Júlie Lukáčovej o vyjadrenie k investičnému zámeru 

                  nadstavby multifunkčnému objektu JULIART v Hanušovciach nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

1.  Investičný zámer  nadstavby multifunkčnému objektu JULIART v centre mesta Hanušovce    

     nad Topľou (investor – Mgr. Júlia Lukáčová) 

B) BERIE NA VEDOMIE 

      1.  Stanovisko komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok k investičnému      

           zámeru nadstavby multifunkčnému objektu JULIART v centre mesta Hanušovce  nad    

          Topľou (investor – Mgr. Júlia Lukáčová)  

C) SÚHLASÍ 

1.  S investičným zámerom  nadstavby multifunkčnému objektu JULIART v centre mesta    

     Hanušovce  nad Topľou investora  Mgr. Júlie Lukáčovej s pripomienkami: 

 dodržať líniu uličnej čiary 

 dodržať ďalšie podmienky platného územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou 

a stavebného zákona 

 

K bodu č. 13a                                                        K uzneseniu č.  65 
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    x x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 66  / 2015 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou 

zo dňa 14. 09. 2015 

k bodu č. 13b /  Žiadosti: 

 žiadosť Ing. Tomáša Velebíra o stanovenie podmienok nájomnej 

     zmluvy na prenájom priestorov na zriadenie fitnescentra 

s suteréne budovy kultúrneho domu v Hanušovciach nad Topľou 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou: 

A) PREROKOVALO 

      1.  Žiadosť Ing. Tomáša Velebíra o stanovenie podmienok nájomnej zmluvy na prenájom     

           priestorov na zriadenie fitnescentra v suteréne budovy kultúrneho domu v Hanušovciach nad    

           Topľou 

B) SÚHLASÍ  

      1. s podmienkami podľa uznesenia č. 48/ 2015 zo dňa 22. 6. 2015  

C) SCHVAĽUJE  
 1. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Hanušovce nad Topľou a Ing. Tomášom 

Velebírom za týchto podmienok: 

a) termínovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov, s prednostným právom Ing. Tomáša Velebíra  

na možnosť uzatvorenia novej nájomnej zmluvy, 

b) v nájomnej zmluve definovať prenajaté plochy a priestory takto: nebytové priestory o rozlohe 

259,7 m2, z toho 104,67 m2 na prízemí a 155,03 m2 v suteréne budovy kultúrneho domu 

v meste Hanušovce nad Topľou, Zámocká 159, 

c) pred začatím prevádzky uzavrie nájomník zmluvu o odbere energií s osobitným meraním, 

d) prenajímateľ musí mať zabezpečený prístup k meračom energií, 

e) nájomník bude uhrádzať dohodnutý nájom za využívanie spoločných priestorov vo výške 

1€/m2/rok, v dvoch rovnakých splátkach vždy k 31. 3. a 30. 9. daného roka,  

f) súčasťou nájomnej zmluvy bude rozpočet celkových investícií rekonštrukčných prác, 

odsúhlasených mestom, vo výške cca 20.000,00 € (slovom dvadsaťtisíc eur), ktoré nájomník 

priebežne zúčtuje prenajímateľovi každý rok počas trvania zmluvy, bez možnosti odškodnenia 

za preinvestované náklady po ukončení nájomnej zmluvy. 

D) ŽIADA primátora mesta 

    1. zabezpečiť prostredníctvom mestského úradu uzavretie nájomnej zmluvy v súlade     

        s podmienkami uvedenými v bode C) ods. 1. písm. a) až f) tohto uznesenia.  

                                                                                                  T: 30. 9. 2015  

 

K bodu č. 13b                                                        K uzneseniu č.  66  
 Babica Krupová Čura Čurlík Ferko Geratová Hanzo Rusinková Tkáč Varga_J Varga_P 

Za x  x x    X x x x 

Proti            

Zdržal sa            

Neprítomný  x   x x x      

 

 

 

            Štefan Straka  

                                                                       primátor mesta 



 

 

 


