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U Z N E S E N I E  č. 11 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

dňa 5. februára  2008 vo veľkej zasadačke Mestského úradu  
v Krompachoch 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
 
A/ VOLÍ    

1. návrhovú komisiu v zložení : 
predseda - Ing. Imrich  HOLE ČKO 
členovia - Kristián KRAK 
    Rudolf ČIASNOHA 

 
2. hlasovaciu komisiu v zložení 

predseda - MUDr. Ján  KRÁLIK 
členovia - Mgr.Marko SKURKA 
    Mgr. Jozef VALEK 

 
 
B/ BERIE  NA  VEDOMIE  
 1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 5. februáru 
2008 s navrhovanou zmenou, nesledovať uznesenie č. 27/E-a-3zo dňa 23. 08. 2005. 
 2.  informáciu o stave kriminality v meste Krompachy. 
 3.  správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2007. 
 4. ukončenie funkcie náčelníka MsP v Krompachoch, Ing. Róbertom Zacharom, k 31. 
januáru 2008, z dôvodu skončenia jeho pracovného pomeru na základe jeho žiadosti 
o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo dňa 22. januára 2008. 

5. správu o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov  občanov došlých na Mestský 
úrad v Krompachoch v roku 2007. 
 6. správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2007. 
 7. informáciu o športových aktivitách v meste Krompachy. 
 
C/ PREDLŽUJE    
 1. termín uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 9/CH-2 zo dňa 23. 
októbra  2007 v časti písmeno „d“ a „f“ do 30. júna 2008. 
 
D/ ODVOLÁVA 

1. Ing. Róberta Zachara z funkcie náčelníka Mestskej polície v Krompachoch k 31. 
januáru 2008. 
 
E/ POVERUJE   
 1.  riadením Mestskej polície v Krompachoch Ing. Jaroslava Pačana s účinnosťou od 
1. februára 2008, len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie 
na dobu šiestich mesiacov. 
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F/ SCHVAĽUJE    
 1. úpravu rozdelenia finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ na území mesta 
Krompachy na rok 2008. 
 2. rozpočty škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 2008 – 
2010. 
 3.  Doplnok č. 8 k zásadám odmeňovania funkcionárov mesta, hlavného kontrolóra, 
poslancov MsZ, ZPOZ-u MsZ, riaditeľov mestských podnikov a zamestnancov mesta 
Krompachy s dodatkom „Krompašského spravodajcu“.  
 4.  odňatie majetku mesta Krompachy –nehnuteľný majetok : obytný dom s.č. 779, 
Banícka štvrť na pozemku p.č. 590, zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2, v k.ú. 
Krompachy zo správy BHMK s.r.o.. 
 5. rozpočtové opatrenie č. 1. 
 6. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na 
realizáciu projektu „ Prístavba a obnova ZŠ na ul. SNP“,  ktorý je v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy a v súlade so zadefinovanými 
prioritami mesta. 
 7.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. 
 8.  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
t.j. vo výške 1 645 670,80 Sk. 
 
G/ 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 Krompachy, 
vo výške  3,1 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v súlade s § 3 
a 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 
2008. 
 2.  Ing. Imrichovi Holečkovi, plne uvoľnenému poslancovi MsZ v Krompachoch, 
mesačný plat vo výške 70 % z platu primátorky mesta Krompachy s účinnosťou od 1. januára 
2008. 
 
H/ DELEGUJE    
 1.  MUDr. Jána KRÁLIKA, poslanca MsZ v Krompachoch do Rady školy Gymnázia 
Krompachy.  
 2. Mgr. Emila MUĽA, prednostu MsÚ do Rady školy ŠZŠ Krompachy, Hlavná 3. 
 
CH/ UKLADÁ 
 prednostovi MsÚ 
 1. zabezpečiť vypracovanie Dohody o ukončení správy – odňatie majetku mesta 
Krompachy – nehnuteľný majetok – obytný dom s.č.779, Banícka štvrť v    zmysle   
uznesenia   MsZ  v Krompachoch č. 11/F-4 zo dňa 5. februára 2008. 
        Termín  : 30. 03. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 2. zabezpečiť vypracovanie Zásady odmeňovania funkcionárov mesta, hlavného 
kontrolóra, poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov ZPOZ-u MsZ, riaditeľov mestských 
podnikov a zamestnancov mesta Krompachy.  
        Termín  : 30. 06. 2008 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
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I/ ŽIADA 
 primátorku mesta 

1. zvolať pracovné stretnutie poslancov MsZ v Krompachoch k situácii BHMK s.r.o. 
Krompachy. 

       Termín  : do 11. 03. 2008  
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 2.  zvolať stretnutie kompetentných osôb s cieľom vytvoriť strategický dokument 
rozvoja športu v Krompachoch do roku 2015 v náväznosti na PHSR mesta Krompachy. 
        Termín  : 30. 04. 2008  
        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
 
V Krompachoch 5. februára 2008 
 
Zapísala : Anna ČECHOVÁ 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 
 
 
 


