ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vranove nad Topľou
konaného 4. 3. 2016 o 10.00 h. v zasadačke MsZ

Mgr. Andrej Krišanda
prednosta MsÚ

Ing. Ján R a g a n
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ján Lapčák

....................................................

Bc. Michal Jenčo

....................................................

Zapisovateľka:
Mgr. Monika Vardžíková

Táto zápisnica obsahuje 19 strán

Prítomní: podľa prezenčnej listiny a úvodnej prezentácie
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny,
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Ragan, primátor mesta
Vranov nad Topľou, ktorý na úvod konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s §
13, odsek 4, písm. a), zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Privítal poslancov a ostatných prítomných na zasadnutí, členov rady
seniorov, rady mladých
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny (Štefanko, Bľacha, Fedor)

K programu: Primátor - Presun bodov rokovania bod 5 a 6 ako bod 3
Program rokovania:
1.

Otvorenie

2.

Kontrola plnenia uznesení MsZ

3.

Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

5.

Zimný štadión vo Vranove nad Topľou – koncesná listina

6.
7.
8.
9.

Majetkové otázky
Rôzne
Interpelácie
Ukončenie

Hlasovanie č. 1:
Návrh bol prijatý
Návrhová komisia:
Ing. Martin Strmeň
Kočiš Ján
Ing. Vladimír Tropp
Hlasovanie č. 2:
Návrh bol prijatý

Pracovné predsedníctvo:
Ing. Ján Ragan
Ing. Mária Cingeľová
Ing. Milan Tkáč
Mgr. Andrej Krišanda
Ing. Dušan Molek
Hlasovanie č. 3:
Návrh bol prijatý

Zasadnutie 14

za 17, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0

za 14, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 2

za 15, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 1
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Overovatelia:
Michal Jenčo
Ján Lapčák
Zapisovateľka
Monika Vardžiková

BOD ROKOVANIA č. 2
Kontrola plnenia uznesení MsZ
Predkladá: Ing. Mária Cingeľová, hlavná kontrolórka MsZ
Návrh predložený podľa písomného materiálu bez rozpravy.

Návrh na uznesenie :
MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsZ
Hlasovanie č. 4:
za 18, proti0, zdržal0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý

BOD ROKOVANIA č. 3
Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol
Predkladá: Ing. Mária Cingeľová, hlavná kontrolórka MsZ
Návrh predložený podľa písomného materiálu
Rozprava :
Tropp:
Parkovacie karty – ZŠ by mali mať takéto karty, nakoľko riaditelia potrebujú operatívne
prísť na úrad, nákupy a pod..
Kočiš:
To isté – súhlasím. Prijať usmernenia, aby každá škola mala jednu kartu, aby sme sa
s tým nestretávali. Riešiť to buď s EEI, ale nech si ich zakúpia.
Krišanda:
Bolo povedané, aby si každá škola kartu zakúpila, je to prediskutované. Máme
vyhradené parkoviská, nie sú tento rok potrebné.
Šesták:
Štatutári potrebujú takúto kartu, ale je problém, že oni nemajú služobné vozidla, toto je
problém.
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Ragan:
Preskúmame možnosti – oni nemajú služobné vozidlá, budeme to konzultovať s EEI.
Návrh na uznesenie :
MsZ berie na vedomie
pripomienkami
Hlasovanie č. 5:
Návrh bol prijatý

Správu

o výsledkoch

z vykonaných

kontrol

s

za 18, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 1

BOD ROKOVANIA č. 4
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Predkladá: Ing. Mária Cingeľová, hlavná kontrolórka MsZ
Správa predložená v zmysle písomného materiálu bez rozpravy.

Návrh na uznesenie :
MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2015.
Hlasovanie č. : 6
za19, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý

BOD ROKOVANIA č. 5
Zimný štadión vo Vranove nad Topľou – koncesná listina
Predkladá: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
Návrh je predložený podľa písomného materiálu. Jedná sa o prevádzku na obdobie 15
rokov, nie je v silách mesta štadión dokončiť, ako aj prevádzka je náročná záležitosť. Je
dobré, že došlo k dohode so súkromným subjektom, ktorý toto chce realizovať. Je
priestor aj na otázky.
Rozprava
Jiři Zeman, zástupca firmy DEJ invest s.r.o.
Náš zámer je dokončiť zimný štadión do konca tohto roku. V meste nie sú športoviska.
Zámer je začať s mládežou. V dopoludňajších hodinách školy, škôlky a v popoludňajších
hodinách , verejné korčuľovanie a tréning o 4 ročníka vyššie. Do 10 rokov je zámer
vytvoriť kompletné hokejové triedy. Celý štadión by mal fungovať 8 mesiacov v roku.
Prevádzkovanie počas 15 rokov. Všetko je uvedené v dokumente, ktorí mali poslanci
predložený.
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Rozprava.
Pidaný :
Chceme rozprávať o zmluve, pripomienky k zmluve.
Ragan
Zmluva súvisí aj so zámerom.
Strmeň
Na fin. komisií - jedná sa o 150000,- nákladov ročne. V zmluve sa hovorí, že prev. doba
bude od 1.8 , odkedy do kedy bude prevádzka?
Zeman:
Prevádzka ľadovej plochy od 1.9. do 30.4., Štadión bude prevádzkovaný celý rok.
Všetko je na Zväzu ľadového hokeja.
Strmeň:
Závisí to teda od dotácia ZĽH? Aby sa termíny zjednotili.
Ragan
Záväzky so ZĽH prevezme spoločnosť. Zimný štadión bude k dispozícii celý rok.
Zeman:
Ak ZĽH dá pokyn, že to má byť od 1.8., sme povinní to zabezpečiť.
Ragan:
upresní sa v zmluve - minimálne 8 mesiacov – doplní sa text v zmluve bod 13 text
„najmenej 8 mesiacov“ bude ľadová plocha v prevádzke. To je pre mesto dôležité.
Topľanský
Je to dobrá aktivita bolo by dobré garantovať fungovanie doby plochy. Rozšíri sa paleta
športov v meste.
- čo budeme musieť dať na kluby ?
- Suma 150 tis. je konečná suma, alebo sa počíta s ďalšími nákladmi?
- Technológia sa bude meniť, alebo nehrozia sankcie mestu, že sa neodobrali
technológia prvá.
Zeman:
- firma preberá všetky záväzky na odber technológie,
-Príspevok 150 tis. tá čiastka je konečná, zbytok budeme hradiť z vlastných zdrojov.
Technológia : je problém s čpavkom, je otázka či sa uberať touto cestou alebo pristúpiť
na nejaký koncezus..
Ragan
Je dôležité, že je tu zástupca, že sa bude starať o mládež atď. Čiastka je 150 tis. ročne
je pre mesto konečná. Bude prevádzkovať hokejový klub. Touto zmluvou a týmto
vzťahom preberá firma aj záväzky voči ZĽH a spoločnosti Betpres. Je to podmienené
v zmluve. Je tu spor aj fi Jonson controls a Betpres, je tu vôľa aby sa našiel nejaký
zmier, aby bolo čo najlepšie riešenie.
Šesták :
Máme prehľad využitia ľadovej plochy, 7 hodín týždne ja málo na verejné korčuľovanie.
Zeman:
7 hodín je minimálne. Vysvetlil že priestor dopoludnia je pre školy.
Ragan
Dopoludnia je priestor pre školy V prvej etape to bude určite viac.
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Topľanský
Navrhujem ošetriť 7 hodín, „minimálne 7 hodín“.
Kočiš
- článok 3 bod 3 – predĺženie koncesnej lehoty – doplniť predĺženie koncesnej lehoty so
súhlasom MsZ,
- článok 5 bod 3 – koncesná odplata 1/12,- môže sa stať že čo ako bude štadión
zatvorený. Je to treba doplniť ak bude štadión viac ako jeden mesiac zatvorený vyplatená 1/12 nebude.
- Ukončenie koncesnej zmluvy, spôsob vrátenia majetku, môže sa stať, že firma tam
urobí predajne atď., za to čo sa urobí naviac, aby neboli požadované náhrady dodatočné.
- Hodiny verejného korčuľovania v piatok, sobotu, aby to viac ako jedná hodina.
Tropp
Ak nezoberieme technológiu – či nám hrozia sankcie.
Ragan
Mesto s firmou Jonsons zmluvu nemá. Zmluvu má firma Betpres. Bolo by dobré nájsť
zmier, riešenie. Fi preberá tieto veci, nás sa to už týkať nebude.
Molčan
Zmluva je pripravená predcízne, o zmluve sa už viac krát rozprávalo a poslanci sú
o tomto informovaní. Je tam veľa pripomienok, potom by sme to mali stiahnuť
z rokovania, toto nie je pracovné stretnutie.
Pidaný
Ja chcem vysvetliť niektoré veci. Chcem vysvetliť niektoré vecí, 15 rokov tu budeme
platiť 150 tis, možno tu už nebudeme, aby nebol problém o 10 rokov. Je tu priestor na
dovysvetlenie. Pripravovať koncesnú zmluvu je problém, ak si niekto dal záležať
a pozrel do zákona, aby nebol problém. Prečo je tam krasokorčuľovanie a nie
korčuľovanie? Čl, 3 bod 10 – iné činnosti ako bežná údržba vykoná po dohode
s obstarávateľom.
Križovenská:
Bude sa využívať na výučbu telesnej výchovy.
Bežná údržba je napr. výmena žiarovky, ale ak bude nejaká vážnejšia údržba, aby
obstarávateľ o tomto vedel. Mimo bežnej údržby. Všetky ďalšie náklady znáša
koncesionár. Veta je, aby mesto vedelo o takýchto závažnejších opravách.
Pidaný:
Na 15 rokov niečo dávame, v 7. Roku nastane stav, ktorý nezapríčiní ani koncesionár
ani my a bude treba 300 tis. na opravu. Čo v takom prípade,
Ragan
– v zmluve je zapracovaná formulácia po dohode. Investovať má koncesionár. Na
dohodu sú dvaja. Možno nastane stav, že bude potrebná modernizácia, ale je to na
dohode – dodatkoch, ktoré by schvaľovalo MsZ. Nevyplýva pre mesto z toho žiadna
povinnosť.
Pribula fakt/
– je to bežná klauzula, ktorá je v zmluvách, nebude nás informovať o výmene žiarovky,
ale pri i väčších zásahoch musí byť so súhlasom mesta.
JUDr. Križovenská –
Táto formulácia je výhodná pre mesto. Musí prísť k dohode.
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Molčan fakt/
– pokiaľ máme dôveru k právničke bolo dobrým zvykom, že sa schválila zmluva
s pripomienkami. Zásadné a podstatné veci sú zapracované.
Ragan
- ak sú zásadné pripomienky tak ich je treba povedať inač nie.
Strmeň fakt/
– zbytočne sa budeme baviť o zmluve, ak sú veci jasné.
Pidaný
Je to zmluva na 15 rokov a každému je to jasné...
– článok 4, bod 7, - dobre som pochopil, že tento § to obmedzuje.
- čl.6, - môžu sa na tento typ vzťahovať aj koncesné zmluvy?
- čl. 3, bod 20 – reklamné účely, prečo len 1/3 môžeme využívať?
Ragan
Pripomienky naformuluje právnička so zástupcom firmy alebo bude prestávka
Strmeň:
Neboli tam zásadné veci, pripomienky sú doplňujúceho charakteru.
Topľanský
– čl 3 bod 12 – bude to na dohode medzi mestom a prevádzkovateľom. Čiastka 150 tis.
je vyhovujúca – adekvátna.
Ragan
Je to vážna vec, toto je už finále, rokovaní bolo niekoľko, zaoberala sa tým MsR,
komisie, zmluva bola doručená poslancom včas. Mnohé veci sa dopĺňali na základe
podnetu poslancov.
Kočiš fakt/
– vítam takúto iniciatívu, ale je potrebné zapracovať pripomienky. Ja trvám na tom, že
pokiaľ nebude štadión v prevádzke – nebude odplata
Prestávka – pokračovanie o 11.35 hodine.
Pozmeňujúce návrhy :
- Čl. 3, bod 13 za článkom dopĺňa znenie: „a to najmenej 8 mesiacov v každom roku
koncesnej zmluvy“
- Čl. 14, dopĺňa sa pred číslom 7 sa slovo „minimálne“
- Čl. 4 bod 2, - príloha číslo 1 k tejto zmluve,
- Čl. 6 bod 12 v texte v druhom riadku za slovom okamžite dopĺňa sa slovo „písomne“
Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje:
a) ročnú koncesnú odplatu vo výške 150.000,- € s DPH na prevádzku Zimného
štadióna na zabezpečenie verejnoprospešných služieb.
b) koncesnú zmluvu na dostavbu zimného štadióna a jeho prevádzkovanie na
dobu 15 rokov medzi mestom Vranov nad Topľou a spoločnosťou DEJ invest
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s.r.o. so sídlom Mlynská 1346, Vranov nad Topľou 093 01 IČO 31 710 751 – s
pripomienkami
Hlasovanie č. : 7
za 22, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
BOD ROKOVANIA č. 6
Majetkové otázky
Predkladá: Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku

Ad1/ Nájom nebytových priestorov pre OV SZPB
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 57/2015 časť A/3 zo dňa 16.12.2015 bol
schválený zámer na nájom nebytových priestorov na Mlynskej ulici 1480 vo Vranove
nad Topľou, kancelária č. 11 o výmere 11,12 m2 pre Oblastný výbor slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
00470406 na účely zriadenia kancelárie, v cene 1,00 €/rok + úhrada za poskytované
služby, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a čl. 9 odst. 4h,j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad
Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že nájomcom je
nezisková organizácia a činnosť v prenajatých priestoroch bude vykonávať len
sporadicky, od 1.1.2016 na dobu neurčitú.
Stanovisko majetkovej komisie: odporúča schváliť nájom podľa schváleného zámeru
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť nájom nebytového
priestoru podľa predloženého návrhu.
Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje nájom nebytových priestorov na Mlynskej ulici 1480 vo Vranove
nad Topľou, kancelária č. 11 o výmere 11,12 m2 pre Oblastný výbor slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 00470406 na účely zriadenia kancelárie, v cene 1,00 €/rok podľa
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č.
195/2013 + úhrada za poskytované služby, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 odst. 4h,j) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu že nájomcom je nezisková organizácia a činnosť v
prenajatých priestoroch bude vykonávať len sporadicky, od 1.2.2016 na dobu
neurčitú
Pidaný : čo je to osobitný zreteľ doporučujem doplňovať čo je osobitný zreteľ.
Onderko : Je to nezisková organizácia je to v zásadách nakladania s majetkom mesta.
Hlasovanie č. 8:
Návrh bol prijatý
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Ad 2/ Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Kredit Consulting SK, s.r.o.
Spoločnosť Kredit Consulting SK, s.r.o., Mlynská 1488, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 47429879, požiadala o súhlas s rekonštrukciou nebytových priestorov mesta
Vranov nad Topľou, ktoré má uvedená spoločnosť v nájme na základe Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 02/2015/NP na dobu neurčitú. Jedná sa nebytový priestor v
budove Mestskej športovej haly o výmere 35,06 m2. Kredit Consulting SK, s.r.o., chce
zrekonštruovať v prvej fáze kanceláriu – odstránenie drevených obkladov stien,
stierkovanie, montáž plávajúcej podlahy. Výška nákladov na túto fázu rekonštrukcie
predstavuje cca 1087,60 € bez DPH. V ďalšej fáze uvažujú s rekonštrukciou sociálnych
zariadení, využívaných v súvislosti s nájmom nebytových priestorov.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zmenu zmluvy o
nájme nebytových priestorov podľa predloženého návrhu.
Stanovisko majetkovej komisie: komisia odporúča schváliť nájom na dobu určitú 2 roky, ale až po
ukončení rekonštrukcie a po obhliadke nebytových priestorov zo strany mestského úradu

Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje zmenu zmluvy č. 02/2015/NP o nájme nebytových priestorov,
uzatvorenej medzi Mestom Vranov nad Topľou a Kredit Consulting SK, s.r.o.,
Mlynská 1488, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47429879, s tým, že po dobu 2
rokov od ukončenia a prevzatia stavebných prác cena nájmu ostáva nezmenená a
zo zmluvy sa vypúšťa v čl. IV bod 5
Hlasovanie č. : 9
za 21, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 1
Návrh bol prijatý
Ad3/
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou
Základnej školy Bernolákova
Mesto Vranov nad Topľou pripravuje rekonštrukciu Základnej školy Bernolákova. Cieľom
rekonštrukcie by malo byť zníženie energetickej náročnosti, t.j. predovšetkým výmena
okien, strechy, zateplenie fasády a pod. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku zatiaľ vypísaná nebola, predpokladaný investičný náklad akcie by mal byť cca
1 mil. €, finančná spoluúčasť mesta 5 %. V rámci toho je potrebné majetkoprávne
vysporiadať pozemok v areáli tejto školy. Jedná sa o pozemok parc.č. E-KN č.1582,
ktorého vlastníkmi sú: Dušan Višňovský, Dlhá 773, 093 02 Vranov nad Topľou v 1/3,
Darina Komárová, rod. Višňovská, Slnečná 27, 044 31 Družstevná pri Hornáde v 1/3 a
Ing. Viera Baranová, rod. Višňovská,Urxova 14, 080 05 Prešov v 1/3.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť odkúpenie pozemku od vlastníkov podľa
predloženého návrhu. Stanovisko majetkovej komisie: odporúča odkúpiť pozemok od vlastníkov v cene
podľa znaleckého posudku

Pidaný : to je posledný pozemok nevysporiadaný, či sú tam ešte ďalšie?
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Onderko : je tam ešte ďalší pozemok, mesto si vybavilo stavebné povolenie na
rekonštrukciu, je to potrebné vysporiadať. Jedná sa o 1 mil. € na rekonštrukciu, je to
potrebné
Ragan :
Pod školou nie sú vysporiadané pozemky, ak nie sú vysporiadané pozemky nemôžeme
rekonštruovať. Sú výzvy, nemôžme sa zapojiť do tohto, treba to vysporiadať.
Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. E-KN č.1582, vo výmere 2 632 m2, k.ú.
Vranov nad Topľou, od vlastníkov: Dušan Višňovský, Dlhá 773, 093 02 Vranov nad
Topľou v 1/3, Darina Komárová, rod. Višňovská, Slnečná 27, 044 31 Družstevná pri
Hornáde v 1/3 a Ing. Viera Baranová, rod. Višňovská, Urxova 14, 080 05 Prešov v
1/3, v cene 11,83 €/m2 stanovenej znaleckým posudkom
Hlasovanie č. : 10
za 21 , proti 0, zdržal 1, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
Ad4/
Zámer na nájom pozemku pre Mgr. Matúša Dzurjanina
Mgr. Matúš Dzurjanin, Lúčna 825/16, 093 01 Vranov nad Topľou, SHR, IČO: 50134248,
požiadal o nájom časti pozemku parc. C-KN č. 688/1, orná pôda, k.ú. Vranov nad Topľou, o
výmere 0,4043 ha. Na pozemku chce pestovať poľnohospodárske plodiny. Jedná sa o pozemok
v časti Vranov – Taňa, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Časť pozemku vo výmere 1,75 ha má
v nájme Terézia Jarinkovičová na základe uznesenia MsZ č. 43/2015 časť A/2 zo dňa
24.9.2015.
Pozemok je možné prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku
obcí § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl.
9 odst. 4l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č.
195/2013, z dôvodu, že sa jedná o nájom pozemku, ktorý mesto nevyužíva pre vlastné potreby
a nájomca ho bude využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na nájom pozemku podľa
predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje zámer na nájom pozemku, časť parc. č. C-KN č. 688/1, orná pôda,
k.ú. Vranov nad Topľou, o výmere 0,4043 ha pre Mgr. Matúša Dzurjanina, Lúčna
825/16, 093 01 Vranov nad Topľou, SHR, IČO: 50134248, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 odst. 4l) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z
dôvodu, že sa jedná o nájom pozemku, ktorý mesto nevyužíva pre vlastné potreby
a nájomca ho bude využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín, v cene
minimálne 33 €/ha/rok, pričom zmluvu možno vypovedať k 1. novembru s 3mesačnou výpovednou lehotou
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Hlasovanie č. : 11
Návrh bol prijatý

za 22 , proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0

AD5/
Zámer na predaj budovy s.č. 1665 pre MUDr. Brehovskú

MUDr. Marta Brehovská, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31969844
požiadala o odkúpenie budovy s.č. 1665 postavenej na pozemku parc.č. C-KN 1645/114
výmere 114 m2 a pozemku parc.č. C-KN 1645/114 o výmere 114 m2, zastavaná plocha
a nádvorie. Uvedenú nehnuteľnosť žiadateľka chce zrekonštruovať a využívať na
zdravotnícke zariadenie – stomatologickú ambulanciu. Podľa znaleckého posudku č.
33/2015 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Miklošom je cena nehnuteľnosti
19.400,00 €.,
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na predaj budovy a pozemku
podľa predloženého návrhu.

Rozprava:
Ondrušová
Tento dom V-MsČ sleduje už 3 volebné obdobie, je tam neporiadok a nájomca si neplnil
povinnosť a nevyžadoval opravy a údržby. V-MsČ odsúhlasil odpredaj tejto
nehnuteľnosti žiadateľke s tým, že považuje zo strany MsÚ za nevyhnutné preveriť, či
oprava nebude v rozpore s územným plánom mesta. Toto sa však nedotkne okolitých
pozemkov, nevidíme dôvod neodpredať. Ak sa odpredá iba budova nedotkne sa ÚP. Za
výbor MČ a aj môj názor je priamy odpredaj pre MUDr. Brehovskú.
Mudrák
Bolo zasadnutie klubov, padol opačný názor, táto budova je určená na zbúranie, tam by
bol pekný upravený park s potom aj v súvislosti s tým, že sa má rekonštruovať HOS
knižnica, radšej túto budovu neodpredávať. Je to v rozpore s ÚP, nie sú tam vytvorené
parkovacie plochy pre ambulanciu.
Hurná
Stanovisko majetkovej komisie bude doložené na zasadnutí, stanovisko nie je. Nie som
proti tomu, aby to bolo odpredané, ale to treba ponúknuť v súťaži. JE to treba tam
vymedziť, čo tam má byť. Stanovisko majetkovej komisie nie je, neboli doložené určité
veci – navrhujem stiahnuť z rokovania.
Pidaný
Treba pozerať – tento dom tam nepasuje. Ten dom je zbytočný. Navrhujem ho čo
najskôr ho zbúrať a urobiť oddychovú zónu. Čo za rekonštrukcia by musela byť, aby to
nejako vyzeralo.
Ondrušová - ak by sme búrali túto budovu – bolo dosť času, aby sa o tom rozhodlo, aj
búranie niečo stojí. Minimálny príjem do rozpočtu by bol 19.400 tis.€
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Ragan – je to potrebné zvážiť, je možnosť získať niečo za ten dom. Tak to zahodiť,
možno to stiahnuť a zvážiť v komisiách. Vyjadruje sa Povodie – je tam potok. Je to na
zváženie.
Molčan fakt/
Pokiaľ sa zhodneme na súťaži, je zbytočne strácať čas, posunúť to na ponukové
konanie – verejná obchodná súťaž.
Topľanský
Je potrebné získať fin. prostriedky z predaja – urobiť verejnú obchodnú súťaž,
minimálne podľa ceny znaleckého posudku. Dávam pozmeňujúci návrh – formou
verejnej obchodnej súťaže minimálne vo výške znaleckého posudku.
Onderko
V podmienkach uviesť, čo tam môže byť, dá sa to naformulovať,
reštaurácie , kasíno ...

napr.

okrem

Ondrušová
Podmienky VOS schváli mestské zastupiteľstvo
Pidaný – ak niekto kúpi, potom to zrekonštruuje? Môže niekto kúpiť, ale neznamená to,
že to zrekonštruuje.
Molčan fakt/
Niekto kúpi za vyvolávaciu cenu a zbúra to,
nemôžeme niekoho zaviazať
k rekonštrukcii. Ak sa otvárajú obálky mal by tam byť niekto z majetkovej komisie
Kočiš
Prečo Vám vadia reštauračné služby, nech tam nebude herňa, erotický salón, v prízemí
môže byť nejaká cukráreň.... Chcete oddychovú zónu.
Topľanský – vylúčiť hracie automaty a herňu.
Ondrušová
Či búranie alebo nie, búracie povolenie vydáva stavebný úrad. Predávajúci si môže dať
do podmienok čokoľvek. Na jednej strane je kupujúci a na druhej strane predávajúci.
Pokiaľ ide o pohostinstvá, nechcem obmedzovať podnikateľské aktivity, ako predseda
MČ– mali by sme menej podnetov od občanov. Je rozdiel ak je obytnej zóne lekár,
kultúrna inštitúcia alebo reštaurácia. Také aktivity nepatria do lokality Okulka a Sídl.1.
mája.
Hurná
Ak niekoho zaviažeme niečo, aby tam urobil to a to, či pri nedodržaní podmienok
môžeme zapracovať sankcie? Dá sa to urobiť tak, aby pri nedodržaní mesto potom
mohlo niečo robiť
Ragan
Dá sa zapracovať do zmluvy aj sankcie.
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Pidaný
Najjednoduchšie je to zbúrať, a neriešiť ďalšie problémy. Nie je ľahké vstupovať
niekomu do majetku.
Ragan
Pri odpredaji – bude príjem do rozpočtu mesta. Je to treba dať do podmienok.
Návrh na uznesenie :
a) konštatuje, že budova s.č. 1665 postavená na pozemku parc.č. C-KN 1645/114 o
výmere 114 m2 a pozemok parc.č. C-KN 1645/114 o výmere 114 m2, zastavaná
plocha a nádvorie je prebytočným majetkom mesta v zmysle č. 10, 11 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013
b) MsZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy s.č. 1665 postavenej
na pozemku parc.č. C-KN 1645/114 o výmere 114 m2 a pozemku parc.č. C-KN
1645/114 o výmere 114 m2, zastavaná plocha a nádvorie za podmienok - účel
využitia budovy - poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov, využitie
budovy pre neziskové organizácie a všeobecné prospešné služby, okrem
priestorov herní, stávkových kancelárií a erotických služieb, v cene minimálne
podľa znaleckého posudku. Ostatná okolitá plocha bude využívaná v zmysle VZN
o záväzných častiach UPN č. 103/2019.
Hlasovanie č. : 12

za 17 , proti 0, zdržal 5, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý
Ad 6/ Zámer na predaj pozemku pre Štefana Senderáka a manž. Teréziu
Štefan Senderák a manž. Terézia, Okulka 20/6, 093 01 Vranov nad Topľou, požiadali o
odkúpenie časti pozemku parc.č. E-KN 2685 o výmere 193 m2 a 75 m2 z dôvodu zabezpečenia
prístupu k budove na parc.č. 843/27. Odpredaj pozemkov je možný ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a) odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v platnom znení
a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č.
195/2013, z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
Prístupovú cestu vybudujú žiadatelia na vlastné náklady z dôvodu, že v zmysle platného ÚPN
mesta nie je na tomto pozemku navrhovaná výstavba komunikácie.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na predaj a zámer na
nájom pozemku podľa predloženého návrhu. Stanovisko výboru MČ Sever: schvaľuje žiadosť Štefana
Senderáka o odkúpenie pozemku p.č. E-KN 2685, k.ú. Vranov nad Topľou za účelom prístupu k
manipulačnému priestoru na pozemku par.č. C-KN 843/27, k.ú. Vranov n.T o výmere 193 m2, ktorá sa
nachádza za parcelami v jeho vlastníctve. Stanovisko majetkovej komisie: po vykonanej obhliadke
predmetných pozemkov komisia odporúča žiadateľom odpredať pozemok parc. č. 2685 o výmere 193 m2,
pozemok o výmere 75 m2 prenajať

Návrh na uznesenie :
Zámer na predaj časti pozemku parc.č. E-KN 2685 o výmere 193 m2 v cene
minimálne 12,00 €/m2 a zámer na nájom časti pozemku parc.č. E-KN 2685 o
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výmere 75 m2 v cene minimálne 1,25 €/m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre Štefana
Senderáka a manž. Teréziu, Okulka 20/6, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) odst. 8e) a 9c) zákona č. 138/1991 Zb.
majetku obcí v platnom znení a čl. 8 odst. 18e) a čl. 9 odst. 4d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z
dôvodu zabezpečenia prístupu k budove na parc.č. 843/27 a zriadenie
predzáhradky
Hlasovanie č. : 13
za 22, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
Ad 7/
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytových priestorov – skladov náradia
Mesto Vranov nad Topľou vlastní nebytové priestory – sklady náradia postavené na parc.č.
3048/24, 3048/25, 3048/26, 3048/27 a 3048/28 a pozemky parc.č. 3048/24 o výmere 16 m2,
3048/25 o výmere 16 m2, 3048/26 o výmere 16 m2, 3048/27 o výmere 16 m2 a 3048/28 o
výmere 16 m2, k.ú. Vranov nad Topľou. Sklady náradia sa nachádzajú na Bernolákovej ulici, v
súčasnosti sú voľné a mesto ich nevyužíva na plnenie svojich úloh. Sklady náradia je možné
odpredať formou obchodnej verejnej súťaže každý jednotlivo v cene podľa znaleckého posudku.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj nebytových priestorov – skladov náradia predloženého návrhu.
Stanovisko majetkovej komisie: odporúča predaj nebytových priestorov – skladov formou
obchodnej verejnej súťaže v cene minimálne podľa znaleckého posudku

Návrh na uznesenie :
a) konštatuje, že nebytové priestory – sklady náradia postavené na parc.č.
3048/24, 3048/25, 3048/26, 3048/27 a 3048/28 sú pre mesto prebytočným majetkom
v zmysle č. 10, 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad
Topľou č. 195/2013
b) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nebytových priestorov– skladov
náradia postavených na parc.č. 3048/24, 3048/25, 3048/26, 3048/27 a 3048/28 a
pozemky parc.č. 3048/24 o výmere 16 m2, 3048/25 o výmere 16 m2, 3048/26 o
výmere 16 m2, 3048/27 o výmere 16 m2 a 3048/28 o výmere 16 m2 v cene podľa
znaleckého posudku
Hlasovanie č. : 14
za 22, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý

Ad8/
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytových priestorov – 3 garáží v
bytovom dome s.č. 984
Mesto Vranov nad Topľou je vlastníkom nebytových priestorov – 3 garáží v bytovom
dome s.č. 984, postavených na parc.č. 1114 o celkovej výmere 60 m2, ktoré sú
evidované na LV č. 5137, nebytový priestor č. 12, k.ú. Vranov nad Topľou, Sídlisko I. V
roku 2012 mesto odpredávalo garáže pod bytovými domami na území mesta v prvom
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rade nájomníkom garáží, v prípade ich nezáujmu boli garáže odpredané formou
obchodnej verejnej súťaže. K odpredaju predmetných 3 garáží v bytovom dome s.č. 984
v tom čase nedošlo z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu. V súčasnosti sú garáže
voľné a mesto ich nepotrebuje k plneniu svojich úloh.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme odpredaj každej garáže jednotlivo, vrátanie podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k
pozemku formou obchodnej verejnej súťaže v cene podľa znaleckého posudku.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytových priestorov – garáží podľa
predloženého návrhu.
Ondrušová – aby v zmluvách bol uvedený účel, identifikácia nehnuteľnosti ako garáže
a iné využitie považovať za porušenie a možnosti odstúpiť od zmluvy.
Topľanský fakt/ – podľa znaleckého posudku
Pidaný - týka sa to len Juhu – tam nie sú garáže?
Tkáč – v tom BD bývajú občania, sú tam vlastníci, nebolo by slušné ponúknuť najprv
vlastníkom bytov, ak nebudú chcieť potom ich ponúknuť.
Onderko: nie je tam uvedené, že majú prednostné právo, môžu sa prihlásiť.
Ragan – Garáže sú voľné, nie sú tam nájomníci, ale môžeme zabezpečiť aby nájomníci
o tom vedeli.
Kočiš fakt/ – v roku 2012 mesto odpredávalo tým, ktorí tam bývali.
Onderko – V r. 2012 sa predávalo tým , ktorí mali prednostné právo. Garáže boli
v súdnom spore.
Návrh na uznesenie :
a) MsZ konštatuje, že nebytové priestory – garáže s.č. 984 postavené na parc.č.
1114 o celkovej výmere 60 m2 sú pre mesto prebytočným majetkom v zmysle č.
10, 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou
č. 195/2013b)
b)
MsZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nebytových priestorov
s pripomienkami – 3 garáží v bytovom dome s.č. 984, postavených na parc.č. 1114
o celkovej výmere 60 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5137 , nebytový priestor č.
12 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku 6000/66984, k.ú. Vranov nad Topľou, v cene
podľa znaleckého posudku
Hlasovanie č. : 15
Návrh bol prijatý

za 22 , proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0

Ad9/
Zámer na nájom nebytových priestorov a pozemku pre Slovenský červený kríž, Územný
spolok, Vranov nad Topľou
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Slovenský červený kríž, Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova 130, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 00416292, má s mestom Vranov nad Topľou uzatvorené
zmluvy:
- zmluva č. 01/2011/NP o nájme nebytových priestorov – dom s.č. 130 na Štúrovej ulici
vo Vranove nad Topľou o celkovej podlahovej ploche 214 m2, účel nájmu:
prevádzkovanie činnosti úloh červeného kríža. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do
31.05.2016, výška nájmu 0,03 € ročne (na základe uznesenia MsR č. 186 bod A/2 zo
dňa 10.11.2005).
- zmluva č. 364/210/05 o nájme pozemku, parc.č. 1837 o výmere 1266 m2, zastavaná
plocha, zapísanom na LV č. 4114, k.ú. Vranov nad Topľou. Zmluva je uzatvorená na
dohodnutý účel – organizovanie okresných zdravotníckych súťaží, na dobu určitú do
31.5.2016, výška nájmu 0,03 € ročne (na základe uznesenia MsR č. 185/2005 bod A/2
zo dňa 10.11.2005).
Územný spolok SČK požiadal o predĺženie nájmu nebytových priestorov a pozemku na
dobu 10 rokov s tým, aby nájomné vo výške 0,03 € ostalo nezmenené.
Za obdobie nájmu od roku 2005 SČK zriadil v nebytovom priestore vývarovňu, v ktorej
varia obedy pre dôchodcov – občanov mesta, ktorým sa obedy roznášajú do
domácností, ale je tu aj možnosť stravovania priamo v týchto priestoroch. Okrem toho
bola zriadená učebňa, v ktorej sa vyučuje prvá pomoc, realizujú sa rekvalifikačné kurzy.
Počas celej doby nájmu z vlastných prostriedkov zabezpečovali potrebné opravy a v
zmysle platných predpisov aj plnenie úloh požiarnej ochrany. Pozemok je využívaný na
organizovanie súťaží prvej pomoci pre deti základných a stredných škôl.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na nájom nebytových priestorov
a zámer na nájom pozemku podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie :
a) zámer na nájom nebytových priestorov - dom s.č. 130 na Štúrovej ulici vo
Vranove nad Topľou, o celkovej podlahovej ploche 214 m2, postavený na
pozemku parc.č. 1837, zastavané plochy, zapísaný na LV č. 4114, k.ú. Vranov nad
Topľou, pre: Slovenský červený kríž, Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova
130, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 00416292, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 odst. 4k) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu opakovaného nájmu s tým istým nájomcom, ktorým
je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, v cene 1,00 €/rok,
od 1.6.2016 na dobu určitú 10 rokov, účel nájmu – prevádzkovanie činnosti SČK
b) zámer na nájom pozemku parc.č. 1837 o výmere 1266 m2, zastavaná plocha,
zapísanom na LV č. 4114, k.ú. Vranov nad Topľou, pre: Slovenský červený kríž,
Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova 130, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
00416292, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a čl. 9 odst. 4k) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
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mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z
dôvodu opakovaného nájmu s tým istým nájomcom, ktorým je nezisková
organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, v cene 1,00 €/rok, od 1.6.2016
na dobu určitú 10 rokov, účel nájmu – organizovanie okresných zdravotníckych
súťaží
Hlasovanie č. : 16
za 22, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý

Ad10/

Zámer na predaj pozemku parc.č. C-KB 2088/25 pre TLS, s.r.o.
SKUTKOVÝ STAV:
Spoločnosť TLS, s.r.o., so sídlom Fatranská 2/E, 040 11 Košice, IČO: 36516767
požiadala o odkúpenie pozemku parc.č. C-KN 2088/25 o výmere 2094 m2, zastavané
plochy a nádvoria, k.ú. Vranov nad Topľou.
Spoločnosť prevádzkuje samoobslužnú autoumyvárku v Prešove na Sabinovskej ulici,
kde sa nachádzajú 4 samoobslužné boxy, 2 vysávače a 1 tepovač. Jedná sa o umyvárku
spĺňajúcu všetky náročné ekologické, hlukové aj estetické parametre. V prípade
zrealizovania podnikateľského plánu a prevádzkovania autoumyvárky, žiadateľ plánuje
zamestnať minimálne dvoch pracovníkov do trvalého pracovného pomeru a tým príspieť
k zníženiu nezamestnanosti v meste.
Spoločnosť TLS, s.r.o., ponúka za pozemok cenu 40 000,00 €, čo je 19,10 €/m2.
Uznesením MsZ č. 48/2015 časť A/9 zo dňa 26.11.2015 bolo schválené vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj uvedeného pozemku v cene minimálne 64 900.- €.
Následne bola OVS opakovane vyhlásená a zverejnená v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli a internetovej stránke mesta. Termíny uzávierok súťaže boli 11.1.2016 a 8.2.2016,
nikto sa do súťaže neprihlásil.
Pozemok parc.č. C-KN 2088/25 o výmere 2094 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Vranov nad Topľou je možné odpredať pre TLS, s.r.o., so sídlom Fatranská 2/E, 040 11
Košice, IČO: 36516767, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) odst. 8e)
zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v platnom znení a čl. 8 odst. 18b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z dôvodu
opakovaného neúspešného predaja majetku formou obchodnej verejnej súťaže,
poskytovania služieb pre obyvateľov a zvýšenia zamestnanosti v meste.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na predaj pozemku podľa
predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie :
MsZ schvaľuje zámer na predaj pozemku parc.č. C-KN 2088/25 o výmere 2094 m2,
zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Vranov nad Topľou pre TLS, s.r.o., so sídlom
Fatranská 2/E, 040 11 Košice, IČO: 36516767, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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v zmysle § 9a) odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v platnom znení a čl. 8
odst. 18b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou
č. 195/2013, z dôvodu opakovaného neúspešného predaja majetku formou
obchodnej verejnej súťaže, poskytovania služieb pre obyvateľov a zvýšenia
zamestnanosti v meste, v cene 40 000,00 €
Hlasovanie č. : 17
za19 , proti 0, zdržal 1, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
Ad/ 11.

Zámer na nájom nebytových priestorov pre Máriu Jakubecovú
Mária Jakubecová, bytom Hlavná 686, Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou požiadala o
nájom nebytových priestorov v budove s.č. 86 na Ulici Dr. C. Daxnera (budova Mestskej
športovej haly), vo Vranove nad Topľou. Jedná sa o nebytové priestory o výmere 35,36 m2, v
ktorých p. Bajcurová prevádzkovala kozmetické služby. V súčasnosti sú tieto nebytové priestory
voľné. Uznesením MsZ č. 48/2015 bod A/5 zo dňa 26.11.2015 bolo schválené vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru vo výške nájmu 40,00 €/m2/rok, na
účel: prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu, služby súvisiace so skrášľovaním tela,
kozmetické služby, kaderníctvo, pedikúra. Obchodná verejná súťaž bola opakovane zverejnená v
regionálnej tlači, na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli s termínmi uzávierok 11.1.2016
a 8.2.2016. Do súťaže sa nikto neprihlásil.O pridelenie uvedeného nebytového priestoru požiadala
Mária Jakubecová, Hlavná 686, Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou. Podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 je nájomné za
užívanie nebytových priestorov na Ulici Dr. C. Daxnera (na poschodí) vo výške minimálne 40,00
€/m2/rok.
Mestská rada na zasadnutí dňa 25.2.2016 odporučila MsZ schváliť zámer na nájom nebytového priestoru
podľa predloženého návrhu.
Stanovisko majetkovej komisie: odporúča schváliť nájom nebytového priestoru pre žiadateľku ako prípad
hodný osobitného zreteľa

Návrh na uznesenie :
zámer na nájom nebytových priestorov v budove s.č. 86 na Ulici Dr. C. Daxnera
(budova Mestskej športovej haly), vo Vranove nad Topľou, o výmere 35,36 m2, pre
Máriu Jakubecovú, Hlavná 686, Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) odst.9c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení a čl. 9 odst. 4l) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, z dôvodu z dôvodu opakovanej
neúspešnej obchodnej verejnej súťaže a poskytovania služieb pre obyvateľov,
účel nájmu – kozmetické služby a služby súvisiace so skrášľovaním tela, v cene
min. 50,00 €/m2/rok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vranov nad Topľou č. 195/2013
Hlasovanie č. : 18
za .21..., proti 0, zdržal 1, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
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BOD ROKOVANIA č. 7
Rôzne
Bella – dal návrh na uznesenie:
MsZ zrušuje pozmeňovací návrh č. 7 k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 s výhľadom
na roky 2017 a 2018 zo dňa 12.1.2016 v znení: Finančné prostriedky na dotáciu pre
MŠK bod 9.1. Podpora športov v meste preklasifikovať sumu 110 tis. na činnosť
mládežníckych mužstiev.
Mali by sme problémy pri podpore niektorých mládežníckych družstiev , ktoré by
nastupovali do súťaží dospelých. Je tam aj stolnotenisový odd., ktorý je pričlenený
v MŠK, požiadal o pomoc a tým pádom dávam návrh na toto uzn. Dal by som na
predsedníctvo správnej rady, kde by mali byť zástupcovia mesta a ukočírovali by
použitie prostriedkov pre dospelých.
Molčan – V bode rôzne sa nemajú predkladať zmeny rozpočtu, pripraviť materiál
a dnes sa tým nezaoberať..
Ondrušová
Na poslednom zasadnutí bol schválený rozpočet mesta a potom sa schvaľujú akcie
v rámci opravy a údržby mesta. a bolo by dobré keby bola zrejmá čiastka vyčlenená
z rozpočtu pre je jednotlivé MsČ stanoviť priority. Poprosím Ing. Štefánikovú prerokovali
Plán údržby a opráv na r. 2016
Štefániková – Komunikácie a opravy v rozpočte sú tieto veci zapracované a jednotlivé
opravy. Kapitály nie je problém pripraviť.
Ondrušová – bolo by treba sa vrátiť k tomu.
Bella fakt/– Problém som konzultoval aj s právnym aj ek. Odd. a čiastky sa v rozpočte
nemenia, takže je to v poriadku.
Ragan – je to také technické uznesenie, znemožnilo by to činnosť niektorých odd..
Pidaný – Uznesenie je v súlade so stanovami MŠK. Pán Bella si to neuvedomil,
rozpočet sa nemení. Niektoré súťaže bežia, rozpočet sa nemení.
Návrh na uznesenie :
MsZ ruší pozmeňovací návrh číslo 7 k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2018 zo dňa 12.1.2016 v znení: „Finančné prostriedky
na dotáciu pre MŠK bod 9.1. Podpora športov v meste preklasifikovať sumu 110
tis. na činnosť mládežníckych mužstiev“.
Hlasovanie č. : 19
za..21.. , proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý
BOD ROKOVANIA č. 8
Interpelácie - písomne

Ukončenie 12.20 h
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