UZNESENIE č. 19
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 3. februára 2009 vo veľkej zasadačke Mestského úradu
v Krompachoch

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH
A/

VOLÍ
1. návrhovú komisiu v zložení:
predseda
- Miloslav
MASARYK
členovia
- Ing. Ľuboš ONTKO
Mgr. Marko SKURKA

2. hlasovaciu komisiu v zložení:
predseda
- Mgr. Jozef VALEK
členovia
- Ing. Ľuboš ONTKO
Rudolf
ČIASNOHA

B/

KONŠTATUJE, ŽE

1. Mgr. Alfonz KAĽAVSKÝ, Jozef VARGA a Peter RABATÍN zložili zákonom
predpísaný sľub príslušníka Mestskej polície v Krompachoch.

C/

BERIE NA VEDOMIE
1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 3. februáru

2009.
2. Informáciu o stave kriminality v meste Krompachy za rok 2008.
3. správu o činnosti Mestskej polície Krompachoch za rok 2008.
4. žiadosť zo dňa 13. 1. 2008 Ing. Jaroslava PAČANA náčelníka MsP, o ukončení
pracovného pomeru dohodou ku dňu 28. 2. 2009.
5. poverenie Mgr. Alfonza KAĽAVSKÉHO, primátorkou mesta riadením Mestskej
polície v Krompachoch s účinnosťou od 1. 3. 2009 len do vymenovania po úspešnom
vykonaní výberového konania najdlhšie na dobu šiestich mesiacov.
6. správu o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov občanov došlých na Mestský
úrad v Krompachoch v roku 2008.
7. informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku kontroly.
8 správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy v roku 2008.
9. výročnú správu o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy v roku 2008.
10. informáciu o rozpočtových opatreniach a žiada predkladateľa prehľadne
usporiadať rozpočtové opatrenia podľa funkčnej a účtovnej klasifikácie.

11. informáciu primátorky mesta o ručení úveru mesta na výstavbu 42 bytových
jednotiek na Maurerovej ulici v Krompachoch v Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

D/ PREDLŽUJE
1. termín uznesenia č. 15/G-4 zo dňa 26.8.2008 do 31. 12. 2009 (vypracovanie kúpnej
zmluvy na kúpu pozemku od Jána Holuba).
2. termín uznesenia č. 18/G-1 zo dňa 16.12.2008 do 28.2.2008 (uzatvorenie Zmluvy
o dielo so zhotoviteľom prác Brantner Krompachy s.r.o.).
3. termín uznesenia č. 13/I – b – zo dňa 29. 04.2008 do 31. 12. 2009 (ukladá
konateľom spoločnosti Mestské lesy Krompachy zabezpečiť úhradu straty z kladného
hospodárskeho výsledku za rok 2009 spoločnosti Mestské lesy Krompachy).

E/

ODVOLÁVA

1. na základe vlastnej žiadosti Ing. Jaroslava PAČANA z funkcie náčelníka Mestskej
polície v Krompachoch k termínu 28. februára 2009.

F/

UZNÁŠA SA

1. v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, v spojení s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia“) a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ovzduší“), vyhlášky č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania
ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, v znení
neskorších zmien a doplnení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
zmien a doplnení na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ
v Krompachoch č. 2/2004 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o pop latkách za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v meste Krompachy na Dodatku
č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2004.
2. v zmysle § 6 a 11, ods. 4 g, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krompachy, ktorým
sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Krompachy počas volebnej
kampane volieb do Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky, do Národnej
rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja, orgánov samosprávy mesta a pri
konaní referenda na VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2009 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

G/

SCHVAĽUJE
1. Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy.
2. členov DHZ Krompachy do kontrolných protipožiarnych skupín Pre rok 2009:
1. Karol Wolf ml., Hlavná 41
7. Ján Holda, Lorencova 7
2. Karol Wolf st., Hlavná 41
8. Bronislav Klacz, Stará cesta 2
3. Martin Mirek, Štúrova 24
9. Ing. Peter Wolf, Hlavná 41
10. Imrich st. Szekely, Sadová 21
4. Ján Daňko, Maurerova 40

5. Peter Perháč, Poštová 5
6. Lučanský Juraj, Lorencova 7

11. Imrich ml. Szekely, Sadová 21
12. Szekely Ľubomír, Sadová 21
13. Baluch Peter, Lorencova 7
3. návrh pre valné zhromaždenie BHMK s.r.o. za konateľov spoločnosti Bytové
hospodárstvo mesta Krompachy s účinnosťou od 4. 2. 2009 vymenovať Ing. Evu
DERDÁKOVÚ a MUDr. Mariána HOJSTRIČA
4. uzavretie zmluvy o prenájme technických zariadení a o zabezpečení ich údržby so
spoločnosťou KROM-SAT-tom, s.r.o., so sídlom Poštová 2, 053 42 Krompachy, v zastúpení
konateľa spoločnosti Igora Cukera, IČO: 31 708 561, na dobu neurčitú. Mesto Krompachy je
vlastníkom mestského rozhlasu nachádzajúceho sa v k.ú. Krompachy, pozostávajúceho zo
stĺpov, reproduktorov, káblových rozvodov a ďalších súvisiacich zariadení, ktoré sú svojou
funkciou nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie mestského rozhlasu. Dohodnutá výška
nájomného bude stanovená vo výške 1,- € (30,126 Sk konverzný kurz 1 EUR = 30,1260
SKK) a bude splatná najneskôr do 31 januára príslušného kalendárneho roka.

H/

UKLADÁ

prednostovi MsÚ
1. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 k VZN MsZ
Krompachoch č. 2/2004 v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu.
Termín :10. marca 2009
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
2. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ Krompachoch č.
1/2009 v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu.
Termín : 10. marca 2009
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
3. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o prenájme technických zariadení a o zabezpečení ich
údržby v zmysle uznesenia č. 19/G-4 zo dňa 3. februára 2009.
Termín. : 15.februára 2009
Zodpov. : Mgr. Emil Muľ

CH/ ŽIADA
primátorku mesta
1. na valnom zhromaždení BHMK s.r.o. Krompachy zaviazala konateľov spoločnosti
BHMK s.r.o. vypracovaním „Návrhu účinných opatrení na ozdravenie spoločnosti BHMK
s.r.o.“.
Termín : 15. marca 2009
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová
Krompachy 3. februára 2009
Zapísala : Anna Čechová
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

