UZNESENIE č. 23
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 25. augusta 2009 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH
A/

VOLÍ
1.

návrhovú komisiu v zložení:
predseda
- Mgr. Marko SKURKA
členovia
- Kristián
KRAK
Samuel
ČIASNOHA

2. volebnú komisiu v zložení :
predseda
- Igor
členovia
- Ing. Ľuboš
Miloslav

B/

JENDRUCH
ONTKO
MASARYK

KONŠTATUJE, ŢE
Peter KOBEĽÁK, zložil zákonom predpísaný sľub príslušníka Mestskej polície

v Krompachoch.

C/

SCHVAĽUJE

1. menovanie Mgr. Alfonza Kaľavského za náčelníka Mestskej polície v Krompachoch
s účinnosťou od 1. septembra 2009 v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov.
2. udelenie CENY MESTA pri príležitosti DNÍ MESTA KROMPACHY 2009:
Stanislavovi
HAMRÁKOVI
MUDr. Miroslavovi KRAUSOVI
3. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy za
účelom vysporiadania pozemku zastavaného garážou, parcela č. 1642 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 25 m2, zapísaná v LV č.1 pre mesto Krompachy, manželom
Vladislavovi Šidlovskému nar. 23.09.1967 a manž. Adriáne Šidlovskej rod. Hvizdošovej nar.
25.12.1972, obaja bytom Hlavná č. 1072/2, 053 42 Krompachy.
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004
v platnom znení je 4,98 € za 1 m2.
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Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 124,477 €
(3.750.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami spojenými
s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy.
4. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom
vysporiadania pozemku zastavaného garážou, parcela č. 1119 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 25 m2, zapísaná v LV č.1 pre mesto Krompachy, manželom Františkovi Brezinovi
nar. 18.12.1923 a manž. Margite Brezinovej rod. Takáčová nar. 22.03.1928, obaja bytom
Mlynská č. 5, 053 42 Krompachy.
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004
v platnom znení je 4,98 € za 1 m2.
Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 124,477 €
(3.750.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami spojenými
s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy.
5. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom

vysporiadania pozemku zastavaného garážou, pozemku v k.ú. Krompachy, parcela č. 1654 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaná v LV č.1 pre mesto Krompachy,
manželom Jaroslavovi Hlubeňovi nar. 06.08.1952 a manž. Márií Hlubeňovej rod. Hudáková
nar. 04.10.1949, obaja bytom Lorencova č. 1097/7, 053 42 Krompachy.
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004
v platnom znení je 4,98 € za 1 m2.
Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 129,456 €
(3.900.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami spojenými
s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy.
6. kúpu pozemkov v k.ú. Krompachy, parcela KNC č. 485/2 – zastavané plochy o výmere 12

m2, parcela KNC č. 487/2 – zastavané plochy o výmere 89 m2, zapísaných na LV č.1120 pre
Ing. Františka Piatnicu, nar. 16.03.1936, bytom Banská č.3, 053 42 Krompachy.
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004
v platnom znení je 4,98 €/ m2 (150,- Sk/ m2).
Kúpna cena je stanovená vo výške 502,89 € (15.150,- Sk, konverzný kurz 1€ =
30,1260 Sk) a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná do
30 dní od podpísania tejto zmluvy na účet: predávajúceho.

D/ NESCHVAĽUJE
1. udelenie CENY MESTA pri príležitosti DNÍ MESTA KROMPACHY 2009:
prof. PhDr. Jánovi KVASNIČKOVI, DrSc.

E/ BERIE NA VEDOMIE
1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 26. augustu 2009.
2. súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení k 30. 6. 2009.
3. správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Krompachy za I. polrok 2009.
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4. informáciu o výsledku následných finančných kontrol.
5. správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2009.
6. informáciu primátorky mesta o návrhu na udelenie ceny primátorky mesta pri príležitosti
Dní mesta Krompachy v roku 2009 občanom:
Gabriele VOJTECHOVEJ , rod. ONDERČINOVEJ
MUDr. Jánovi RUŢIAKOVI
Mgr. Martinovi HOLEČKOVI
Miloslavovi Masarykovi
7. informáciu primátorky mesta o návrhu na udelenie čestného uznania primátorky mesta pri
príležitosti Dní mesta Krompachy v roku 2009 občanom :
Alţbete PATEROVEJ
Zuzane JENČOVEJ
Jozefovi HOLDOVI

F/ PREDLŢUJE
1. Termín uznesenia č. 22/H-a-1 zo dňa 23.júna 2009 do 30. 09. 2009 – uverejnenie Doplnku
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2004 o čistote mesta v Krompašskom
spravodajcovi.
2. Termín uznesenia č. 10 mim./G-a-2 zo dňa 16. júla 2009 do 31. októbra 2009 zabezpečiť
vypracovanie nájomnej zmluvy prenájom pozemkov pre Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Odštepný závod Košice.

G/

SÚHLASÍ

1. s uzavretím Zmluvy o zriadením vecného bremena na pozemky k.ú. Krompachy vo
vlastníctve mesta Krompachy za úhradu v čase a mieste obvyklom:
- parcela KNC č. 2452/2– lesné pozemky o výmere 3893 m2 zapísaná na LV č. 1
- parcela KNC č. 3458/3– ostatné plochy o výmere 2395 m2 zapísaná na LV č. 2287
- parcela KNE č. 91436– lesné pozemky o výmere 759 m2 zapísaná na LV č. 2287
pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739,
zastúpená Ing. Silviou Mrázikovou riad. sekcie inžinieringu pre distribučnú sieť (na základe
plnej moci), za účelom riešenia rekonštrukcie plynovej prípojky dlhodobým prenájmom za
trhovú cenu s cieľom umožniť pripojenie plynového zariadenia k existujúcej plynovej
prípojke, čo súčasný stav neumožňuje pre investora SKI Plejsy a.s., Alžbetina 41, Košice,
IČO 31736394, zastúpenej predsedom predstavenstva Milanom Hásom.

H/

UKLADÁ
prednostovi MsÚ

1. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č. 23/C-3 zo
dňa 25. augusta 2009 (uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností
Vladislavovi Šidlovskému s manželkou).
T. : 30. 09. 2009
Z. : Mgr. Emil Muľ
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2. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 23/C-4 zo dňa 25. augusta
2009 (uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností Františkovi Brezinovi s manželkou).
T. : 30. 09. 2009
Z. : Mgr. Emil Muľ
3. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 23/C-5 zo dňa 25. augusta
2009 (uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností Jaroslavovi Hlubeňovi s manželkou).
T. : 30. 09. 2009
Z. : Mgr. Emil Muľ
4. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia č. 23/F-1
zo dňa 25. augusta 2009.
T. : 30. 09. 2009
Z. : Mgr. Emil Muľ
5. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 23/C-6 zo dňa 25. augusta
2009 (uzatvorenie zmluvy na kúpu pozemkov od Ing. Františka Piatnicu).
T. : 30. 09. 2009
Z. : Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. augusta 2009
Zapísala : Anna Čechová

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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