Mestské zastupiteľstvo
U Z N E S E N I E č. 211/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
Rozpočet - informácie
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.1/

berie na vedomie
1. informatívnu správu o plnení kapitálového rozpočtu mesta za I. polrok 2018.

A.2/

berie na vedomie
2. informáciu o príprave rozpočtu mesta na rok 2019 s pripomienkami.

U Z N E S E N I E č. 212/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k úprave rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.1/

schvaľuje
1. návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018:
Kapitálové výdavky
04.4.3. Ekonomická oblasť - 29,0 tis. €
Kapitálové výdavky
09 Vzdelávanie + 21,0 tis. €
06.2.0 Výstavba obcí + 8,0 tis. €

A.2/

schvaľuje
2. Bežné príjmy
111001 – Daň zo závislej činnosti + 0,2 tis. €
Bežné výdavky
08.4.0 Obradné siene a spol. služby + 0,2 tis. €

U Z N E S E N I E č. 213/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k dotáciám pre cirkvi
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre
1. Gréckokatolícku cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné v sume 3,0 tis. €
2. Cirkevný zbor ECAV so sídlom vo Vranove nad Topľou v sume 1.000,- €
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Mestské zastupiteľstvo
U Z N E S E N I E č. 214/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k projektu - poriadková služba
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A/

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v
prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2018-1, na realizáciu projektu „Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad
Topľou“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

U Z N E S E N I E č. 215/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k projektu - výmena okien
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A/

schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia bytov – výmena okien Domašská
661“ predloženého na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zameranej na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu sú 22.251,714 €.

U Z N E S E N I E č. 216/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k majetkovým otázkam
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.1/

schvaľuje
1. nájom časti pozemku parc. C-KN 502/3, o výmere 120 m2, k.ú. Čemerné, pre Andreja Hudáka, bytom
Herlianska 825, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9
ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z
dôvodu nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia záhradky, v cene 0,10
€/m2/rok

A.2/

schvaľuje
2. MsZ schvaľuje nájom časti pozemku parc. C-KN 502/3, o výmere 80 m2, k.ú. Čemerné, pre Ing.
Stanislava Ondejka, bytom Opálová 1096, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad
Topľou č. 195/2013, z dôvodu nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia
záhradky, - v cene 0,10 €/m2/rok

A.3/

schvaľuje
3. nájom časti pozemku parc. C-KN 502/3, o výmere 50 m2, k.ú. Čemerné, pre Pavla Kovaľa, bytom
Opálová 916, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9
ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z
dôvodu nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa na účely zriadenia záhradky, v cene 0,10
€/m2/rok
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Mestské zastupiteľstvo
U Z N E S E N I E č. 216/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k majetkovým otázkam
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.4/

schvaľuje
4. predaj pozemku parc. C-KN č. 502/187, zastavaná plocha, o výmere 82 m2 k.ú. Čemerné, pre Júliusa
Súčika a manželku Valériu, bytom Opálova 915/4, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 4 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vranov nad Topľou č. 195/2013, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí s
nehnuteľnosťou žiadateľov, v cene 6,00 €/m2

A.5/

schvaľuje
5. odpredaj pozemku z parcely C-KN č. 150/1, diel 2 o výmere 47 m2 a diel 3 o výmere 29 m2 pre
Slavomíra Dávida a manž. Eriku, bytom Cintorínska 853, 093 03 Vranov nad Topľou, schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania
pozemku, na ktorom majú postavený rodinný dom a umiestnenú plynovú prípojku k rodinnému domu, v
cene 15,00 €/m2

A.6/

schvaľuje
6. zámenu pozemku parc. 1647/159, zastavaná plocha, o výmere 32 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktorý je
vo vlastníctve Svetozára Kočiščáka a manž. Márie, Sídlisko Okulka 13/23, 093 01 Vranov nad Topľou v
1/2, za pozemok parc. C-KN č. 3801/66, zastavaná plocha, o výmere 18 m2, k.ú. Vranov nad Topľou,
ktorý je vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad
Topľou č. 195/2013, z dôvodu, že žiadatelia majú pozemok parc. C-KN 3801/66 v nájme od mesta na
účely umiestnenia prenosnej garáže a pozemok parc. C-KN č. 1647/159 v 1/2 zamenia s mestom, ako
pôvodným vlastníkom, od ktorého ho odkúpili, s tým, že žiadatelia uhradia mestu rozdiel vo výmere
zamieňaných pozemkov, t.j. za 2 m2 po 25,00 €/m2

A.7/

schvaľuje
7. nájom nebytových priestorov výmere 48,50 m2 v bytovom dome s.č. 994 na Sídlisku I, o výmere 48,50
m2 vo Vranove nad Topľou, pre Vranovské vydry, Dubník 1516, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
42383021, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm f) a j) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 z dôvodu, že nájomcom
bude nezisková organizácia a prenajatý nebytový priestor zhodnotí rekonštrukciou na vlastné náklady, čo
je výhodné aj pre mesto ako prenajímateľa na účely zriadenia klubovne, v cene 1,00 €/rok

A.8/

schvaľuje
8. zmenu nájomcu nebytového priestoru v budove s.č. 86 na Ulici Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou o
výmere 35,06 m2 z: Accountancy & Consulting s.r.o., Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 50341600 na: CUM MANDATO EIUS, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
50751182, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z dôvodu, že novým nájomcom bude
nezisková organizácia - občianske združenie, ktoré nie je zárobkovo činné, za účelom zriadenia a
prevádzkovania kresťanského rádia, ktoré nebude zastrešované žiadnou cirkvou – bude pre všetkých
kresťanov bez rozdielu vyznania a zároveň z dôvodu propagácie mesta - na dobu určitú 1 rok, v cene
1,00 €/rok

-3-

Mestské zastupiteľstvo
U Z N E S E N I E č. 216/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k majetkovým otázkam
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.9/

schvaľuje
9. predaj pozemkov na Cintorínskej ulici vo Vranove nad Topľou, na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže takto:
a) pozemok parc. C-KN č. 150/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 184 m2, k.ú. Čemerné, pre
Miroslava Ďuďu, bytom Cintorínska 347/35, 09303 Vranov nad Topľou a manželku Denisu, rod. Jarkovú,
bytom 094 35 Soľ 487, za cenu 15,00 €/m2, t.j. 2 760,00 €/pozemok
b) pozemok parc. C-KN č. 150/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 186 m2, k.ú. Čemerné, pre
Margitu Bažovú, bytom Cintorínska 357/80, 093 03 Vranov nad Topľou, za cenu za cenu 15,00 €/m2, t.j.
2 790,00 €/pozemok
c) pozemok parc. C-KN č. 150/8, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 164 m2, k.ú. Čemerné, pre
Martina Šestáka a manželku Máriu,rod. Punákovú, bytom Cintorínska 356/82, 093 03 Vranov nad Topľou,
za cenu 15,00 €/m2, t.j. 2 460,00 € /pozemok
d) pozemok parc. C-KN č. 150/9, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 131 m2, k.ú. Čemerné, pre
Miroslava Šestáka a manželku. Evu, rod. Kaliašovú, bytom Cintorínska 1089/107, 093 03 Vranov nad
Topľou, za cenu 15,00 €/m2, t.j. 1 965,00 €/pozemok

A.10/

schvaľuje
10. zmenu nájomcu nebytových priestorov o výmere 49 m2 v budove s.č. 86 na Ulici Dr. C. Daxnera vo
Vranove nad Topľou,
z: Marián Mokroluský, Sídlisko II č. 1217, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10804889, na: WIN-SPORT
s.r.o., Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51765900 s tým, že ostatné podmienky zmluvy
ostávajú nezmenené. V prípade zmeny konateľov spoločnosti, majetkových pomerov a pri zmene
sortimentu predávaného tovaru, sa nájomná zmluva ukončí

A.11/

schvaľuje
11. zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. C-KN č. 3240/7 o výmere 41 m2 a parc. C-KN č.
3240/10 o výmere 13 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, za účelom rekonštrukcie komunikácie pre peších, pre
Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319, v cene 1,25 €/m2 jednorázovo

A.12/

schvaľuje
12. zámer na využitie časti parcely C-KN č. 1924/1, o výmere cca 3000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, na účely
výstavby viacúčelovej športovej haly a zázemia k športovej hale

A.13/

schvaľuje
13. predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, na ktorom je postavená prevádzková jednotka s.č. 58, t.j.
na pozemku parc. C-KN č. 3805/8 zastavané plochy, o výmere 452 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre
ASCARI s.r.o., Sídlisko 1.mája, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36489760 v spoluvlastníckom podiele
vo veľkosti 11915/45200, pre Ing. Luciu Košalkovú, Námestie slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou v
spoluvlastníckom podiele 15937/45200 v 1/2 a Luciu Titkovú, Staničná 1324, 093 01 Vranov nad Topľou
v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 15937/45200 v 1/2, na základe znaleckého posudku č. 32/2018
vypracovaného znalcom Ing. Františkom Kačmárom, v cene 37,00 €/m2
- v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou vo vlastníctve
nadobúdateľov

A.14/

schvaľuje
14. zmenu uznesenia MsZ č. 196/2018 časť A/1 zo dňa 28.6.2018 takto:
- investor postaví halu a spustí prevádzku najneskôr do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, v
opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy, s tým, že ostatné náležitosti uznesenia ostávajú
nezmenené

B/

berie na vedomie
zámer na realizáciu Športovo- oddychovej zóny na Ružovej ulici, na parc. C-KN č. 795/1, k.ú. Čemerné
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Mestské zastupiteľstvo
U Z N E S E N I E č. 217/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
ku kontrole
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A.1/

berie na vedomie
1. správu z vykonaných kontrol.

A.2/

berie na vedomie
2. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení k 27.9.2018.

U Z N E S E N I E č. 218/2018
zo zasadnutia 41. mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 27.9.2018
k cene mesta
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou
A/

schvaľuje
udelenie ceny mesta Vranov nad Topľou v zmysle VZN č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov
nad Topľou udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou Štefanovi Kocákovi za výrazný celoživotný podiel
na záchrane uchovávaní, rozvoji a prezentácii slovenskej tradičnej ľudovej kultúry Zemplína a Šariša a
dlhoročné vedenie FS Vranovčan spojené s úspešnou reprezentáciou mesta Vranov nad Topľou doma a
v zahraničí.

za správnosť : Mgr. Daniela Mokroluská

Ing. Ján R a g a n, v.r.
primátor
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