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UZNESENIE č. 12 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 18. marca 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 - Miloslav MASARYK 

     Kristián KRAK 
 
 

2. hlasovaciu  komisiu v zložení : 
predseda - MUDr. Ján KRÁLIK 
členovi a - Igor  JENDRUCH 
     Rudolf ČIASNOHA 
 

 
 3. Vieru Repaskú,  bytom Krompachy, Slovinská 4, za členku komisie MsZ 
v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej.  
 4. Jozefa Zavadu, bytom Krompachy, Dolina 14, za člena komisie MsZ 
v Krompachoch finančnej a majetkovej.  
 
B/ ODVOLÁVA  
   

1.  zástupcov zriaďovateľa škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy 
z rád škôl z dôvodu skončenia funkčného obdobia : 
 ZŠ Zemanská :  Rudolf Čiasnoha, Anna Čechová, Daniela Stanislavová. 
 ZŠ Maurerova : Ing. Imrich Holečko, Igor Jendruch, PhDr. Imrich Papcun. 
 ZŠ SNP :             Kristián Krak, JUDr. Ingrid Chudíková 
 MŠ Robotnícka: MUDr. Marián Hojstrič 
 CVČ :        Miloslav  Masaryk 
 ZUŠ :                   Mgr. Jozef Valek, František Mikel. 
 
 2. Františka Džugu, bytom Krompachy, Rázusova 14, z komisie MsZ 
v Krompachoch pre rómsku komunitu.  
 
 3.  Ing. Jozefa Petruňu, bytom Krompachy, Slovinská 4, z komisie MsZ 
v Krompachoch sociálnej, zdravotnej a bytovej.  
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C/ SCHVAĽUJE   
  1. odkúpenie pozemkov  od spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, 053 42 
Krompachy: 

a) pozemky: parc. č. 3559/2 – ostatné plochy o výmere 172 m2, 
           parc. č. 3559/3 – ostatné plochy o výmere 438 m2, 
           parc. č. 3561 – ostatné plochy o výmere 2 745 m2, 
b) stavby   : stavba bez súp.č. – odkalisko, postavená na parc. č. 3559/2, 
          stavba bez súp.č. – odkalisko, postavenáe na prac. č. 3559/3 za 1,-- Sk. 
2. odkúpenie pozemkov od spoločnosti Zlieváreň Krompachy a.s., Hornádska 1,       

053 42 Krompachy, parc.č.3559/1–ostatné plochy o výmere 20 557 m2 za 1,-- Sk.  
3. odkúpenie pozemkov od spoločnosti Kovohuty Krompachy, akciová spoločnosť,  
- pozemky : parc. č. 1894 o výmere 1 526 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
     parc. č. 1895 o výmere 2 110 m2 – ostatné plochy za 10 000,-- Sk. 
4. odkúpenie pozemkov od spoločnosti Vitrum a.s. v likvidácii: 
- pozemky : parc. č. 1886/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 627 m2, 
     parc. č. 1886/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 164 m2, 
       parc. č. 1896 – ostatné plochy o výmere 2 509 m2, 
     parc. č. 3553 – ostatné plochy o výmere  10 624 m2, 
     parc. č. 3555 - ostatné plochy o výmere 54 886 m2, 
     parc. č. 3556 - ostatné plochy a nádvoria  o výmere 1 837 m2, 
     parc. č. 3557 - ostatné plochy o výmere 7 423 m2, 
     parc. č. 3560/3 - ostatné plochy o výmere 2 818 m2, 
     parc. č. 3564 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 555 m2 
získané v dražbe za 100 000,-- Sk. 
5. investičnú akciu rekultivácie skládky odpadu HALŇA, ktorá pozostáva: 

� z predloženia žiadosti o NFP pod názvom „ Rekultivácia skládky Halňa – 
Krompachy“ 

� spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j. suma 9 888 152 SKK z  celkových výdavkov na projekt, ktoré sú   
197 763 030,50 SKK 

� financovania projektu je formou úveru z: Dexia banka Slovensko a.s.  
6. plán prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosti na rok 2008. 

 7. kúpu zametacieho auta. 
8. zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy do kontrolných 

skupín mesta Krompachy pre rok 2008 v zložení :  
Karol Wolf ml ., Krompachy, Hlavná 41; Bronislav Klacz, Krompachy, Stará cesta 2; 
Ing. Peter Wolf, Krompachy, Hlavná 41; Imrich Szekely st., Krompachy, Sadová 21; 
Ľubomír Szekely, Krompachy, Sadová 21; Imrich Szekely ml., Krompachy, Sadová 21; 
Peter Baluch, Krompachy, Lorencova 7; Ján Holda, Krompachy, Lorencova 7; 
Karol Wolf st ., Krompachy, Hlavná 41; Martin Mirek , Krompachy, Štúrova 24; 
Ján Daňko, Krompachy, Maurerova 40; Peter Perháč, Krompachy, Poštová 5; 
Juraj Lu čanský, Krompachy, Lorencova 7. 
 9.  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej v zmysle zákona 
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorým došlo 
k zmene druhu a popisu prenajatej stavby so súpisným číslom 774, stojacej na parc. č. 493/9-
„vrátnica“, na nový druh stavby – „lekáreň“. 
 
 10. Zmluvu o prevode práv a povinnosti stavebníka (zmluva o cedácii) medzi mestom 
Krompachy a spoločnosťou Nemocnica Krompachy spol. s r.o..  
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 11.   predaj časti pozemku p.č.  vo veľkosti výmery 18 m2, odčlenená od parcely č. 
1278/1 v zmysle geometrického plánu č. 11/2008 zo dňa 28. 01. 2008, vyhotoveného Jánom 
Zemanom, Lorencova 11, 053 42 Krompachy, IČO: 37176528, Márii Čajovej, nar. 26. 01. 
1976, bytom Stará Maša č. 18, 053 42 Krompachy. Jednotková východisková hodnota 
pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom znení je 150,– Sk za 1 m2. 
Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 150,– Sk za m2 t.j. spolu 2 700,– Sk a bude 
spolu s výdavkami spojenými  s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr 
v deň podpísania kúpnej zmluvy. 
 12. predaj pozemku v k.ú. Krompachy, parcela č. 2805/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané v LV č. 1 pre mesto Krompachy, Ing. Oliverovi 
Horváthovi, nar. 23. 07. 1964, bytom Slovinská č. 5/19, 053 42 Krompachy. Jednotková 
východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom znení je 150,– 
Sk za 1 m2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 150,– Sk za m2 t.j. spolu 3 900,–Sk 
a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti 
najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy. 
 13.  podnájom pozemku parcela č. 1888/3 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1422 m2. 
v k.ú. Krompachy, v zmysle geometrického plánu č. 86/2007, vyhotoveného spoločnosťou 
GEOKAN s.r.o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, zo dňa 2.10.2007, zapísaná v LV č. 
1822 v prospech Slovenského pozemkového fondu, ktoré má mesto Krompachy, v nájme 
v zmysle nájomnej zmluvy č. 44093 06 zo dňa 21. 07. 2006, nájomcovi – Panasonic AVC 
Networks Slovakia s.r.o., Hornádska 80, 053 42 Krompachy, zastúpená Hidenobu Kakihara 
konateľom, IČO 36199851, na dobu určitú v trvaní 1 roka. Dohodnuté nájomné je stanovené 
vo výške 20,– Sk/ m2 t.j. spolu 28 440,– Sk a bude splatné jednou splátkou a to vždy do 31. 
marca príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa č.ú.: 3400349002/5600.  

14. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku v k.ú. Krompachy, parcela KN č. 3464 
– lesný pozemok o výmere 6607 m2 zapísaný na LV č. 1519, pre Margitu Pavelčákovú, rod. 
Chmelárovú, nar. 30. 12. 1936, bytom Štúrova 580/21, Nové Mesto nad Váhom s podielom ½ 
a pre Katarínu Demetrovú, rod. Chmelárovú, nar. 19. 06. 1941, bytom Biela 3, Nitra 
s podielom ½.  Dohodnutá kúpna cena je stanovená dohodou v rozmedzí 6,– Sk za m2, 
celkove 39 642,– Sk a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy 
splatná najneskôr do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
 15. prenájom nehnuteľnosti – chaty Vápenec s.č. 2572 o výmere 141,4 m2 podlahovej 
plochy na parcele KN č. 3284 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 147 m2, v k. ú. 
Krompachy, zapísaná v LV č. 1 pre mesto Krompachy, nájomcovi – Alexandrovi Kleinovi, 
Stravovacie služby ALEX, prevádzkareň SNP č. 88, 053 42 Krompachy, IČO : 41689356, na 
dobu určitú v trvaní 10 rokov. Dohodnuté nájomné je stanovené vo výške 250,– Sk/m2 
podlahovej plochy chaty celkom 35 350,-- Sk/rok + nájomné za pozemok  vo výške 10,– 
Sk/m2celkom 4 500,-- Sk/rok t.j.  spolu 39 850,– Sk/rok, čo činí 3 321,-- Sk/mes.  a bude 
splatné najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na základe vystavenej faktúry 
mestským úradom. Ročná úhrada za služby spojené s nájmom bude fakturovaná podľa 
skutočných nákladov najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok.  

16. prenájom pozemkov p.č. 2419/4 o výmere 128 m2 odčlenená od parcely č. 2419/4 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2, v k.ú. Krompachy a p.č. 2419/5 o výmere 
236 m2,  v k.ú. Krompachy, zapísaná v LV č. 1 pre mesto Krompachy, na základe 
geometrického plánu č. 16/2001, zo dňa 12. 06. 2001, vyhotoveného firmou GEOSPIŠ, 
Karpatská č. 15. 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 3531997, Ing. Jánovi Znancovi, nar. 16. 01. 
1961 a manž. Tatiane Znancovej rod. Kuchárovej, nar. 02. 07. 1965, obaja bytom Stará cesta 
č. 8, 053 42 Krompachy, na dobu určitú v trvaní 5 rokov. Dohodnuté nájomné je stanovené vo 
výške 10,-- Sk/m2 t.j. spolu 3 640,-- Sk/rok a bude splatné vo výške 3 640,-- Sk do 31. januára 
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príslušného roku (v roku 2008 najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy) na účet 
prenajímateľa č. ú. 3400349002/5600. 
 17. prenájom časti pozemku vo veľkosti výmery 7 m2, zastavanú predajným stánkom, 
na Hlavnej ulici v Krompachoch, odčlenená od parcely č. 998/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 215 m2, v k.ú. Krompachy, zapísaná na LV č. 1 pre mesto Krompachy, nájomcovi – 
Mediapress Poprad spol. s r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, zastúpená konateľom Ing. 
Pavlom Bobovským, IČO 31703542, na dobu určitú v trvaní 5 rokov. Dohodnuté nájomné je 
stanovené vo výške 1 800,– Sk/m2 t.j. spolu 12 600,– Sk/rok a bude splatné v dvoch 
rovnakých splátkach, prvá splátka vo výške 6 300,– Sk do 31. januára ( v roku 2008 najneskôr 
v deň podpísania nájomnej zmluvy ) druhá splátka vo výške 6 300,– Sk do júna príslušného 
kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. ú. 34000349002/5600. 

18. prenájom časti pozemku vo veľkosti výmery 7 m2, zastavanú predajným stánkom, 
na ulici SNP v Krompachoch, odčlenená od parcely č. 2847 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 715 m2, v k.ú. Krompachy, zapísaná na LV č. 1 pre mesto Krompachy, nájomcovi – 
Mediapress Poprad spol. s r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, zastúpená konateľom Ing. 
Pavlom Bobovským, IČO 31703542, na dobu určitú v trvaní 5 rokov. Dohodnuté nájomné je 
stanovené vo výške 1 800,– Sk/m2 t.j. spolu 12 600,– Sk/rok a bude splatné v dvoch 
rovnakých splátkach, prvá splátka vo výške 6 300,– Sk do 31. januára ( v roku 2008 najneskôr 
v deň podpísania nájomnej zmluvy ) druhá splátka vo výške 6 300,– Sk do júna príslušného 
kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. ú. 34000349002/5600. 
  
 19.  uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Hornádskej ul., v k.ú. Krompachy, 
parcela č. 1774 – záhrady o výmere 228 m2, zapísaná na LV č. 900 
 ● Koloman Gábor, rod. Gábor, nar. 19. 04. 1948, bytom SNP 383/65, 053 42 
Krompachy, s podielom vo veľkosti ½, 
 ● Veronika Gáborová, rod. Horváthová, nar. 13. 12. 1949, bytom SNP 383/65, 053 42 
Krompachy, s podielom vo veľkosti ½.  
Kúpna cena 22 146,– Sk je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 15/2007 a bude spolu 
s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.  
 20.  uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Hornádskej ulici, v k.ú. 
Krompachy, parcela č. 1783 – záhrady, o výmere 203 m2, zapísaná na LV č. 966 

● Mária Macková, rod. Girgová, nar. 08. 01. 1942, bytom Hornádska 579/58, 053 42 
Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/5, 
 ● Jozef Macko, rod. Macko, nar. 27. 06. 1964, bytom Richnava, 053 51 Richnava, 
s podielom vo veľkosti 1/5,  

●  Stanislav Macko, rod. Macko, nar. 12. 02. 1963, bytom Žehra 159, 053 04 Spišské 
Vlachy, s podielom vo veľkosti 1/5,  
 ● Mária Tulejová, rod. Macková, nar. 14. 08. 1967, bytom Richnava, 053 51 
Richnava, s podielom vo veľkosti 1/5,  
 ● Igor Macko, rod. Macko, nar. 14. 01. 1970, bytom Richnava 333, 053 51 Richnava, 
s podielom vo veľkosti 1/5. 
Kúpna cena 19 717,– Sk je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 15/2007 a bude spolu 
s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.  
 21. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Hornádskej ul., v k.ú. Krompachy, 
parcela č. 1794 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  14 m2, parcela č. 1795 – záhrady  
o výmere 174 m2, parcela č. 1796 – zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 15 m2,  zapísaná 
na LV č. 683 
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 ● Ján Pokuta, rod. Pokuta, nar. 11. 04. 1949 a manželka Ružena Pokutová, rod. 
Macková, nar. 09. 05. 1951, obaja bytom Hornádska 575/54, 053 42 Krompachy, s podielom 
vo veľkosti 1/1. 
Kúpna cena 19 717,– Sk je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 15/2007 a bude spolu 
s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.  
 22.  uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Hornádskej ul., v k.ú. Krompachy, 
parcela č. 1791 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, parcela č. 1792 - záhrady 
o výmere 168 m2,  parcela č. 1793 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, zapísaná na 
LV č. 187 
 ● Miroslav Macko, rod. Macko, nar. 02. 01. 1958 a manželka Kvetoslava Macková, 
rod. Holubová, nar. 04. 11. 1959, obaja bytom Hornádska 577/56, 053 42 Krompachy, 
s podielom vo veľkosti 1/1.  
Kúpna cena 21 660,– Sk je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 15/2007 a bude spolu 
s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.  
 23.  uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku na Námestí slobody v k.ú. 
Krompachy, parcela KN č. 16 – záhrady o výmere 150 m2, zapísaná na LV č. 1400 pre 
MUDr. Jána Ružiaka, rod. Ružiak, nar. 29. 1. 1943, bytom Námestie slobody č. 101/32, 053 
42 Krompachy. Kúpna cena ja stanovená dohodou vo výške 700,-- Sk/m2 , celkom 105 000,-- 
Sk a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
 24. odmenu pri príležitosti životného jubilea  50 rokov Ing. Márii  TOMAŠOVE J, 
hlavnej kontrolórke  mesta Krompachy, za plnenie úloh vo výške 8,94 % mesačného platu za 
obdobie január až december 2007,  v súlade s ustanovením § 18 c, ods. 5 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 
D/    NESCHVAĽUJE 

1. predaj časti pozemku vo veľkosti výmery 300 m2 na Maurerovej ulici 
v Krompachoch, odčlenená od parcely č. 2898 – ostatné plochy o výmere 1846 m2, zapísaná 
v LV č. 1 pre mesto Krompachy, Mgr. Pavlovi Voškovi, nar. 07. 05. 1967 a manž. Karine 
Voškovej, nar. 08. 02. 1974, obaja bytom Maurerova ul. č. 16, 053 42 Krompachy. 
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom 
znení je 150,– Sk za 1 m2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 150,– Sk za m2 t.j. 
spolu 45 000,– Sk a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná 
v hotovosti najneskôr v deň podpísania zmluvy.   
 
E/ BERIE  NA  VEDOMIE 
 
 1.   informáciu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 1/2008. 

2. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 18. marcu 
2008 s pripomienkou, vypustiť zo sledovania uznesenie č. 4/E-a-3 a 4/H-1 zo dňa 17. apríla 
2007. 

3. správu o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31. decembru 2007. 
Stav majetku mesta Krompachy je v hodnote 539.135.200,42 Sk. 

4. výročnú správu o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy v roku 2007. 
5. informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1, 2, 3, 4, 5. 
6. informáciu o výsledku výberového konania riaditeľa CVČ Prima Krompachy.  

 7. informáciu o príprave mesta na jarné upratovanie s doplnením o informácií 
upovedomiť vlastníkov bytov,  zabezpečiť poriadok pred obytnými blokmi a rodinnými 
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domami v dostupnom termíne. V mestskom rozhlase, Kromsate a Krompašskom 
spravodajcovi informovať občanov o jarnom upratovaní. 
 8. informáciu štátneho stavebného dohľadu, že obytné domy na Baníckej štvrti sú 
technicky nevyhovujúce a staticky narušené a ohrozujú životy ľudí.  
 
F/ PREDLŽUJE   
 
 1.  termín uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 10/H-1 zo dňa 11. 
12. 2007 (uverejnenie VZN č. 2/2007) do 20. apríla 2008. 
 
G/ KONŠTATUJE, ŽE 
 
 1. Emil MAGDA  zložil zákonom predpísaný sľub člena Mestskej polície 
v Krompachoch. 
 
 
H/ DELEGUJE 

 
1. zástupcov zriaďovateľa škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy do 

 rád škôl: 
 ZŠ Zemanská :  Mgr. Emil Muľ, Rudolf Čiasnoha, Daniela Stanislavová. 
 ZŠ Maurerova : Ing. Imrich Holečko, Igor Jendruch, PhDr. Imrich Papcun. 
 ZŠ SNP :             Kristián Krak, JUDr. Ingrid Chudíková 
 MŠ Robotnícka: MUDr. Marián Hojstrič 
 CVČ :        Miloslav  Masaryk 
 ZUŠ :                   Mgr. Jozef Valek, Ing. Ján Ivančo. 

 
 
 
CH/ SÚHLASÍ   

1. so zriadením vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Krompachy  
- parcela č. 352/10 – lesné pozemky o výmere 4172 m2,  

pre spoločnosť SKI Plejsy a.s., so sídlom Alžbetina č. 41, 040 01 Košice, IČO 31 736 394, za 
účelom uloženia VN prípojky. Zriadenie vecného bremena sa uskutočňuje na dobu 20 rokov, 
výška odplaty bude stanovená dohodou s konateľmi spoločnosti.  
 
I/ NESÚHLASÍ 
 

1. s návrhom zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Krompachy ako 
prenajímateľom a spoločnosťou PO WOPAX s.r.o. Krompachy, predložený spoločnosťou PO 
WOPAX s.r.o. Krompachy, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov o celkovej 
výmere 723 m2 nachádzajúcich sa v budove hasičskej zbrojnice súp. č. 945 na Maurerovej 
ulici č. 29 v Krompachoch do 1.4.2023.  
 
 
J/ UZNÁŠA  SA    
 
 1.  v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností na obce a na vyššie 
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územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na 
Všeobecne záväznom nariadení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 1/2008 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu.  
 
 
K/ RUŠÍ 
 

1.Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krompachoch č. 2/2003 o podmienkach 
poskytovania opatrovateľskej služby v Krompachoch a úhradách za túto službu, prijaté 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 2/F-2 zo dňa 25. februára 2008.  
 
 
L/ POVERUJE 
 primátorku mesta, 
 aby dojednala a zabezpečila vypracovanie zmluvy o nájme budovy medzi Mestom 
Krompachy ako prenajímateľom a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru 
v Košiciach ako nájomcom, ktorej predmetom bude prenájom budovy hasičskej zbrojnice súp. 
č. 945 stojacej na Maurerovej ulici č. 29 v Krompachoch na dobu nájmu najviac 30 rokov, 
s podmienkou nájomcu zrealizovať na vlastné náklady prestavbu budovy hasičskej zbrojnice 
najneskôr do roku 2013 a s povinnosťou nájomcu dať určené nebytové priestory nachádzajúce 
sa v budove hasičskej zbrojnice do podnájmu spoločnosti Mestskému hasičskému zboru 
a Dobrovoľnému požiarnemu zboru v Krompachoch za výšku nájomného schválenú 
mestským zastupiteľstvom, prípadne aj spoločnosti PO WOPAX s.r.o. Krompachy, ak o to 
prejaví záujem.  
 
M/ UKLADÁ 
 prednostovi MsÚ 
 

1. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 12/C-11 zo dňa 18. 03. 2008 (predaj časti pozemku Márii Čajovej,).   
         Termín  : 30. 04. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

2.  zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 12/C-12 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na predaj pozemku pre Ing. 
Olivera Horvátha). 

         Termín  : 30. 04. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
 3. zabezpečiť vypracovanie podnájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 12/C-13 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie podnájomnej zmluvy so 
spoločnosťou Panasonic Networks Slovakia s.r.o.). 
         Termín  : 30. 03. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

4. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 12/C-14 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na predaj lesného pozemku pre 
Margitu Pavelčákovú a Katarínu Demetrovú). 

         Termín  : 15. 05. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
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5. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 12/C-15  zo dňa 18. marca 2008 (prenájom chaty Vápenec pre Alexandra 
Kleina). 
         Termín : 30. 03. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

6. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 12/C-16 zo dňa 18. 03. 2008 (na prenájom pozemku Ing. Jánovi Znancovi 
s manželkou Tatianou Znancovou). 
         Termín  : 15. 04. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 7. zabezpečiť  vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 12/C-17 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie nájomnej zmluvy pre 
spoločnosť Mediapress Poprad). 
         Termín  : 30. 03. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 8. zabezpečiť  vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 12/C-18 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie nájomnej zmluvy pre 
spoločnosť Mediapress Poprad). 
         Termín  : 30. 03. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

9. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 12/C-19 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku – Koloman 
Gábor s  manželkou). 

         Termín  : 30. 07. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
10. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 12/C-20 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku – rodina 
Macková. 

         Termín  : 30. 07. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
11. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 12/C-21 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku – Ján Pokuta 
s  manželkou). 

         Termín  : 30. 07. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
12.  zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 12/C-22 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku – Miroslav 
Macko  s  manželkou). 

         Termín  : 30. 07. 2008  
         Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
 
 
13. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN  MsZ v Krompachoch č. 

1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu v najbližšom čísle 
Krompašského spravodajcu. 
         Termín  : 30. apríla 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
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 14.  zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia 
MsZ v Krompachoch č. 12/CH-1 zo dňa 18. 03. 2008 (zriadenie vecného bremena pre 
spoločnosť SKI Plejsy a.s., Košice). 
         Termín : 15. 04. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

15.  zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 12/C-23 zo dňa 18. 03. 2008 (vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku – MUDr. Ján 
Ružiak). 
         Termín : 30. 07. 2008  
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 18. marca 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Ing. Iveta Rušinová 
              primátorka mesta 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


