
U Z N E S E N I E 
z ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 29. decembra 2006 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE 
 
 1.  správu Miestnej volebnej komisie v Krompachoch o priebehu a výsledku volieb 
primátora mesta Krompachy a poslancov MsZ v Krompachoch. 
 2.  správu volebnej komisie MsZ v Krompachoch o priebehu a výsledkov volieb 
zástupcu primátora mesta, plne uvoľneného poslanca MsZ. 
 
B/ KONŠTATUJE, ŽE 
 
 1.  novozvolená primátorka mesta Krompachy p. Ing. Iveta RUŠINOVÁ, zložila 
zákonom predpísaný sľub primátorky mesta. 
 2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch : 
  Stanislav  BARBUŠ 
  Rudolf   ČIASNOHA 
  MUDr. Marián HOJSTRIČ 
  Ing. Imrich   HOLEČKO 
  Igor   JENDRUCH 
  Kristián  KRAK 
  MUDr. Ján  KRÁLIK 
  Miloslav  MASARYK 
  Ing. Ľuboš  ONTKO 
  Mgr. Marko  SKURKA 
  Mgr. Jozef  VALEK 
 
zložili zákonom predpísaný sľub. 
 
C/ VOLÍ    
 

1. návrhovú komisiu v zložení :  
predseda  - Stanislav BARBUŠ 
členovia - Ing. Imrich  HOLEČKO 
    Ing. Ľuboš ONTKO 

 
2. volebnú komisiu v zložení : 

predseda - MUDr. Marián HOJSTRIČ 
členovia    - Mgr. Marko SKURKA 
    Miloslav MASARYK 

 
 3.  p. Ing. Imricha HOLEČKA za plne uvoľneného poslanca MsZ pre výkon funkcie 
s účinnosťou od nástupu do funkcie. 
 



4. zástupcu primátora mesta Krompachy p. Ing. Imricha HOLEČKA s účinnosťou  od 
5. 1. 2007.  Okrem zákonom daných povinností zástupcovi primátora mesta sa určuje tento 
okruh úkonov a činností : 

- zabezpečovať prípravu zasadaní mestskej rady  mestského zastupiteľstva po 
vecnej a obsahovej stránke, 

- v súčinnosti s prednostom mestského úradu a odbornými oddeleniami MsÚ 
koordinovať  činnosť komisií MsZ, 

- v spolupráci s prednostom MsÚ koordinovať činnosť zariadení mesta, ktoré 
nemajú právnu subjektivitu – klub dôchodcov, dom s opatrovateľskou 
službou a ďalších, 

- zabezpečovať mestskú kroniku a pamätnú knihu mesta, 
- spolupracovať s organizáciami mesta – záujmovými, spoločenskými, 

politickými, charitatívnymi, cirkevnými a ďalšími – pri organizovaní 
celomestských kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a iných podujatí, 

- zastupovať mesto v mestom založených a mestom účastných nadáciách, 
- pomáhať primátorovi mesta pri zabezpečovaní a riešení ďalších úloh. 

 
5. predsedov komisií MsZ : 
- finančná a majetková :   MUDr. Ján  KRÁLIK 
- pre výstavbu a územný plán  MUDr. Marián HOJSTRI Č 
- pre regionálny rozvoj, cestovný ruch  
a propagáciu mesta    Ing. Imrich HOLE ČKO 
- životného prostredia a ochrany prírody Rudolf ČIASNOHA  
-sociálna, zdravotná a bytová    Miloslav MASARYK 
- pre rómsku komunitu   Mgr. Jozef VALEK 
-  pre kultúru a šport    Kristián KRAK 
-  na ochranu verejného záujmu  Igor JENDRUCH 
-  školstva  a mládeže    Mgr. Marko SKURKA 
-  verejného poriadku    Ing. Ľuboš ONTKO 
-  Zboru pre občianske záležitosti  Stanislav BARBUŠ 

  
 

6. členov komisie MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu : MUDr. 
Marián HOJSTRIČ, Rudolf ČIASNOHA. 
 
D/ URČUJE   
 
 1. v zmysle § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, mesačný plat Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta, vo výške 
2,9 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v súlade s § 3 
a 4 zákona  NR SR č. 253/1994  Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
 2.  polročnú odmenu zo súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje 
v súlade s § 5, ods. 1, zákona NR SR č. 253/1994 v znení neskorších predpisov po schválení 
MsZ v Krompachoch. 
 
 3.  Ing. Imrichovi Holečkovi, plne uvoľnenému poslancovi MsZ v Krompachoch, 
mesačný plat vo výške 32 000,– Sk s účinnosťou od 5. 1. 2007.  
 



E/ ODVOLÁVA    
 
 1.  redakčnú radu Krompašského spravodajcu v zložení : Stanislav BARBUŠ, Igor 
CUKER, Ing. Ľuboš WEIGNER CSc., Adriána KOČANOVÁ. 
 
F/ MENUJE    
 
 1. redakčnú radu Krompašského spravodajcu v zložení : Ing. Iveta RUŠINOVÁ, Ing. 
Imrich HOLEČKO, Mgr. Marko SKURKA, Ing. Ľuboš WEIGNER CSc., Ľudovít DULAI, 
Adriána KOČANOVÁ. 
 
G/ SCHVAĽUJE 
  

1. sobášiacich pre nasledujúce volebné obdobie : 
- pán Stanislav BARBUŠ 
- Ing. Imrich HOLEČKO 
- MUDr. Marián HOJSTRIČ 

 
H/ ŽIADA 
  primátorku mesta  
 1.  vymenovať komisiu na prípravu novelizácie Štatútu mesta Krompachy, 
Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ v Krompachoch. 
        Termín  : 05. 01. 2007  
        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
CH/ UKLADÁ 
 1. predsedom komisií MsZ v spolupráci s prednostom MsÚ Krompachy na zasadanie 
MsZ v Krompachoch predložiť návrh na doplnenie členov komisií o odborníkov. 
        Termín  : 20. 01. 2007  
        Zodpov.: predsedovia komisií MsZ 
             a prednosta MsÚ 
 2.  predsedovi komisie na prípravu novelizácie Štatútu mesta Krompachy, rokovacieho 
poriadku MsZ  a komisií MsZ spracovať návrh novelizácii dokumentov a predložiť ich na 
pripomienkovanie poslancom MsZ. 
        Termín  : 15. 02. 2006  
        Zodpov.: v texte  

3. poslancom MsZ v Krompachoch predložiť pripomienky k Štatútu mesta, rokovacím 
poriadkom MsZ a komisií MsZ. 
        Termín  : 28. 02. 2007 
        Zodpov.: poslanci MsZ 
  
 4. zástupcovi primátora mesta a prednostovi MsÚ predložiť na schválenie 
prepracovaný Štatút mesta a rokovací poriadok MsZ a komisií MsZ.  
        Termín : 20. 03. 2007 
        Zodpov.: v texte 
 
Krompachy 29. decembra 2006 
Zapísala : Anna Čechová 
        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
           primátorka mesta 


