
U Z N E S E N I E  č. 28 
z riadneho zasadania  Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 27. septembra 2005 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch 

 ************************************************** ************** 
  
  

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
  

A/  KONŠTATUJE, ŽE 
  
 poslanec Ing. Ján IVANČO, nastupujúci náhradník na uprázdnený mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
  
  

B/ VOLÍ    
  

1. 1.      návrhovú komisiu v zložení 
predseda - Ing. Ján   KAROĽ 
členovia - pán Rudolf  ČIASNOHA 
     pán František DZIMKO 

  
  
 2.  poslanca MsZ v Krompachoch JUDr. Milana PEŠKA za predsedu komisie MsZ 
v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej. 
 3. poslanca MsZ v Krompachoch Ing. Jána IVANČA za podpredsedu komisie MsZ 
v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej.  
  
  

C/ BERIE  NA  VEDOMIE 
  
 1.  správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 27. 
septembru 2005. 
 2.  správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch k 30. 6. 2005. 

3. správu o príprave tepelných zdrojov spoločnosti TERMOKOMPLEX s r.o. 
Krompachy na vykurovaciu sezónu 2005/2006.  

4.  správu o zabezpečovaní starostlivosti  o starých a sociálne odkázaných občanov 
v meste Krompachy. 

5.  ústnu informáciu o umiestnení výherných hracích prístrojov na území mesta 
Krompachy. 

  
D/ PREDĹŽUJE    
  

1. termín uznesenia č. 10/G-b zo dňa 27. 1. 2004 do 29. 10.   2005 ukladá škodovej 
komisii MsZ v Krompachoch v termíne do 31. 3. 2004 predložiť návrh MsZ v Krompachoch  



na riešenie vzniknutej školy na majetku mesta v súvislosti s obytným domom s.č. 780 na 
Baníckej štvrti v Krompachoch  v správe BHMK s.r.o. Krompachy.  
  

E/ SCHVAĽUJE   
  
 1.  stanovenie plôch na lepenie plagátov vo volebnej kampani do orgánov VÚC v roku 
2005.  
 2. zahraničnú služobnú cestu primátora mesta Krompachy v dňoch 21. – 23. októbra 
2005 – Maďarsko, Bekescsaba.  
   
  

F/ ODVOLÁVA   
  
 1. predsedu komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej MUDr. 
Máriu KITKOVÚ. 
 2. podpredsedu komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej JUDr. 
Milana PEŠKA. 
  

G/  SÚHLASÍ  
  
 so zabezpečením spolufinancovania 5 % nákladov spojených s realizáciou projektu: 
„Investícia do tvorby lokálnej počítačovej siete vrátane HW a SW vybavenia“ s realizáciou 
v r. 2006. 
  

H/ UKLADÁ  
a) a)      prednostovi MsÚ 
  

 1. zabezpečiť zapracovanie  potrebnej čiastky do rozpočtu mesta v zmysle uznesenia 
MsZ v Krompachoch  č. 28/G zo dňa 27. septembra 2005. 
        Termín  : pri spracovaní 
             rozpočtu mesta na r.2006 
        Zodpov.: Ing. Peter Bratko 
 2.  na zasadanie MsZ v Krompachoch v mesiaci novembri predložiť písomnú 
informáciu o prínose pre mesto Krompachy z obchodných spoločností, v ktorých má účasť za 
posledné 4 roky. 
        Termín  : 25. 11. 2005  
        Zodpov.: Ing. Peter Bratko 
  

CH/ ŽIADA  
a) a)      primátora mesta 
  
1. aby spoločenské zmluvy v spoločnostiach s účasťou mesta boli dané do súladu so 

zákonom o obecnom zriadení. 
        Termín  :rokovanie VZ spoločností 

        Zodpov.: Jakub Zahradník 
 2. aby na októbrové zasadanie MsZ v Krompachoch predložil písomnú správu o stave 
zberu komunálneho a separovaného zberu k 30. 9. 2005 a o činnosti spoločnosti SEZO SPIŠ. 
        Termín  : 25. 10. 2005  
        Zodpov.: Jakub Zahradník 



 3. podať informáciu o stave pohľadávok mesta Krompachy voči spoločnosti EKOVER 
s.r.o. Spišské Vlachy a návrh riešenia tohto problému. 
        Termín  : 25. 10. 2005  
        Zodpov.: Jakub Zahradník 
 4. aby listom žiadal ZMOS a Národnú radu SR o úpravu legislatívy pri výkupe 
druhotných surovín s tým, aby obce boli vykupovateľmi druhotných surovín od občanov.  
        Termín  : 25. 10. 2005  
        Zodpov.: Jakub Zahradník 
  
  
  
Krompachy 27. septembra 2005 
  
Zapísala : Anna Čechová 
  
  
         Jakub ZAHRADNÍK v.r.
               primátor města 
  
  
  
 


