UZNESENIE č. 10
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 11. decembra 2007 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH
A/

VOLÍ
1. návrhovú komisiu v zložení :
predseda
- MUDr. Ján KRÁLIK
členovia
- Igor
JENDRUCH
Samuel
ČIASNOHA
2. hlasovaciu komisiu v zložení :
predseda
- Stanislav BARBUŠ
členovia
- Ing. Ľuboš ONTKO
Mgr. Marko SKURKA

B/

BERIE NA VEDOMIE
1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 11. decembru

2007.
2. informáciu o rozpočtových opatreniach.
3. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k rozpočtu mesta Krompachy na
roky 2008-2010.
4. dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2008 – 2010.
5. informáciu o výsledku kontroly.
6. informáciu o príprave Vianočných trhoch.

C/

SCHVAĽUJE
1. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok

2007.
2. podľa ust. § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozpočet mesta Krompachy na rok 2008 – 2010.
3. pridelenie finančných prostriedkov na roky 2008 – 2010 školám a školským
zariadením na území mesta Krompachy.
4. Doplnok č. 6 k Zásadám odmeňovania funkcionárov mesta, hlavného kontrolóra,
poslancov MsZ, ZPOZ-u MsZ, riaditeľov mestských podnikov a zamestnancov mesta
Krompachy s účinnosťou od 1. januára 2008.
5. investičný zámer výstavbu 15 nájomných bytov na Námestí Slobody
v Krompachoch.
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6. realizáciu stavby, ktorá bude financovaná spôsobom 70 % úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a 30 % dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
7. záväzok mesta vyčleniť v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta
a zabezpečiť splácanie úveru počas celej doby jeho splatnosti.
8. Plán výkonov verejnoprospešných služieb (VPS) v roku 2008 v tejto výške
a v tomto členení :
Názov položky
Čistenie mesta a MK
Zimná údržba
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
VPS spolu
Ostatný komunálny odpad z mesta
Separovaný zber
Poplatok za KO

rok 2008/tis. Sk + DPH
1 950
600
480
360
3 390
858
250
300

9. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a nehnuteľností uzavretú
medzi mestom Krompachy a Nemocnicou Krompachy s.r.o..
10. odmenu za obdobie júl – november 2007 Ing. Ivete RUŠINOVEJ, primátorke
mesta Krompachy, vo výške 45 % zo súčtu platov zúčtovaných a vyplatených za dané
obdobie.
11. odmenu za obdobie august – november 2007 Ing. Imrichovi HOLEČKOVI,
zástupcovi primátorky mesta Krompachy, vo výške 30 % zo súčtu platov zúčtovaných
a vyplatených za dané obdobie.
12. odmenu za obdobie august – november 2007 Ing. Márii TOMAŠOVEJ, hlavnej
kontrolórke mesta Krompachy, vo výške 13 % zo súčtu platov zúčtovaných a vyplatených za
dané obdobie.
13. Plán zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na I. polrok 2008
s pripomienkami.
14. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2008.
15. uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu rodinného domu s.č. 581, na
Hornádskej ulici č. 13, v k.ú. Krompachy, na parcele č. 1829 – zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 106 m2 zapísaný na LV č. 1049, Márii Andraščíkovej, rod. Andarščíkovej, nar.
13.4.1977, bytom Rosná 2, 044 14 Čaňa. Dohodnutá kúpna cena bude stanovená dohodou
a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7
dní od podpísania kúpnej zmluvy.

D/

NESCHVAĽUJE
1. účasť mesta Krompachy v mikroregionálnom združení „GALMUS“.
2. kúpu akcií PVS od obce Lomnička.

E/

UZNÁŠA SA

1. v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4, § 8 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2,3,4 a 6, § 20, § 21,
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§ 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na VZN Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch č. 2/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na
území mesta Krompachy.
2. v zmysle ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších doplnkov a zmien,
zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov bytovými
a s bytovými náhradami v znení neskorších doplnkov a zmien, výnosu MVRR SE č. V1/2004 o poskytovaní dotácii na rozvoj bývania na VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2007
o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy.

F/

SÚHLASÍ

1. s predložením žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania vo výške podľa námietok zákonných predpisov a nariadení, spôsob financovania
(úver + dotácia), s ručením nehnuteľnosťami.
2. so zaradením sochárskeho náhrobku do pamätihodnosti mesta Krompachy.
3. so zriadením vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy :
- parcela č. 2419/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1055 m2
- parcela č. 2419/2 – ostatné plochy o výmere 147 m2
- neknihovaná parcela č. 3112 o výmere 2027 m2, od ktorej bola geometrickým
plánom č. 35320656-307/2007, potvrdeným Správou katastra pod č. 250/07 dňa 15.5.2007
odčlenená p.č. 2444/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 21 m2, pre spoločnosť TESCO
STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie č. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31321828, za
účelom uloženia VN prípojky. Zriadenie vecného bremena sa uskutočňuje na dobu 99 rokov
bezodplatne.
4. so zmenou uznesenia MsZ v Krompachoch č. 8/C-9 zo dňa 25. 11. 2003 na predaj
pozemkov k.ú. Krompachy vo vlastníctve mesta Krompachy na výstavbu Pravoslávneho
chrámu.
- parcela č. 949/20 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 773 m2,
- parcela č. 949/21 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 159 m2, ktorá je vytvorená
z parcely č. 949/1 ako diel 9 a z parcely č. 949/2 ako diel 4
- parcela č. 949/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, ktorá je vytvorená
z parcely č. 949/1 ako diel 17, novovytvorené parcely sú vytvorené v zmysle geometrického
plánu č. 60/2005 zo dňa 09. 01. 2006, vyhotoveného geodetom Jánom Zemanom, Lorencova
11, 053 42 Krompachy, IČO : 37176528, potvrdeným Správou katastra Spišská Nová Ves,
zapísaných LV č. 1 pre mesto Krompachy, Pravoslávnej cirkevnej obci, Pavla Horova 10,
Prešov, IČO 31988750, zastúpenej duchovným správcom Mgr. Štefanom Šakom, PhD. Cena
bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom znení je 100,-- Sk za 1m2.
Kúpna cena je vo výške 102 500,-- Sk.
5. s konaním dobrovoľnej finančnej zbierky v termíne od 13. 12. 2007 do 13. 12.
2008 za účelom zakúpenia koncertného krídla pre Základnú umeleckú školu v Krompachoch.

G/

ŽIADA
primátorku mesta

1. uzatvoriť ZMLUVU O DIELO so zhotoviteľom prác Brantner Krompachy, s.r.o. na
verejnoprospešné práce na rok 2008 vo výške ako je uvedené v uznesení mestského
zastupiteľstva č. 10/C-8 zo dňa 11.decembra 2007.
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2. rokovať o zmene Stanov členov mikroregionálneho združenia „GALMUS“.

H/

UKLADÁ
prednostovi MsÚ

1. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č.
2/2007 o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na území mesta
Krompachy v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu.
Termín : v texte
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
2. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č.
3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy.
Termín : v texte
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
3. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia č.
10/F-3 zo dňa 11.decembra 2007 (zriadenie vecného bremena pre spoločnosť TESCO).
Termín : 28. 02. 2008
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
4. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č.
10/C-15 zo dňa 11.decembra 2007 ( kúpa rodinného domu od Márii Andraščíkovej).
Termín : 28. 02. 2007
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 11. decembra 2007
Zapísala : Anna Čechová

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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