UZNESENIE č. 10 mim.
z mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 16. júla 2009 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH
A/

VOLÍ
1. návrhovú komisiu v zloţení :
predseda
- Stanislav BARBUŠ
členovia
- Mgr. Jozef VALEK
Kristián
KRAK

B/

UZNÁŠA SA

1. v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania s pouţitím výnosu MV a regionálneho rozvoja SR č. V-I/2006 o poskytovaní
dotácií na rozvoj bývania na Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2007 o zásadách
prenajímania mestských bytov v meste Krompachy.

C/

SCHVAĽUJE

1. prenájom pozemkov parcela č. 991 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2,
parcela č. 3078/3 – ostatná plocha o výmere 85 m2 a parcela č. 3078/4 – ostatná plocha
o výmere 105 m2, v k.ú. Krompachy, vytvorené v zmysle geometrického plánu č. 31/2009,
vyhotoveného Jánom Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO 37176528 zo dňa 11.6.2009,
zapísané v LV č. 512 v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný
závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, zastúpený Ing. Vladimírom Dvorným - riaditeľ
Odštepného závodu, IČO 36 022047 04, č.ú. 0455754001/5600, v trvaní od 01.07.2009 31.12.2029. Dohodnuté nájomné je stanovená vo výške 1 €/m2/rok t.j. spolu 403 €/rok
(30,126 Sk/m2/rok t.j. spolu 12.140,00 Sk/rok, konverzný kurz 30,1260.-Sk) bude splatné na
základe faktúry prenajímateľa.
2. predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a – 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Krompachy – regenerácia centra“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta Krompachy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Krompachy.
a/ zabezpečenie realizácie projektu mestom Krompachy po schválení ţiadosti o NFP;
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b/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t. j. vo výške 48 131,18 eur, z celkových výdavkov na projekt, ktoré sú 29 000 000,-- Sk,
962 623,65 €.
3. Investičnú akciu rekultivácie skládky odpadu HALŇA, ktorá pozostáva:
a/ z predloţenia ţiadosti o NFP v rámci výzvy OPŢP-P04-09-2 pod názvom „Skládka
HALŇA – I. stavba, skládka priemyselného odpadu“
b/ spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t. j. suma vo výške 328 619,95 eur z celkových výdavkov na projekt, ktoré sú
198 000 000,-- Sk, 6 572 395,90 eur.
c/ financovanie projektu formou úveru z Dexia banka Slovensko a.s.
4. predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 1.1. – 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Zateplenie objektov ZŠ – Zemanská ulica, Krompachy“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy;
a/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP;
b/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t. j. suma vo výške 25 429,87 eur, z celkových výdavkov na projekt, ktoré sú 15 322 000,-Sk – 508 597,47 eur.
5. predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 1.1. – 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Zateplenie objektov ZŠ - Maurerova“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta Krompachy a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Krompachy;
a/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP;
b/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t. j. vo výške 44 811,79 eur, z celkových výdavkov na projekt, ktoré sú 27 000 000,-- Sk,
896 255,81 eur.
6. rozpočtové opatrenie č. 18 - pouţitie prostriedkov z rezervného fondu 63 068.- €/1 900 000.Sk.
7. rozpočtové opatrenie č. 19 - pouţitie prostriedkov z rezervného fondu 55 007.- €/1 657 167.Sk.
8. rozpočtové opatrenie č. 20 - Bytový dom 15. b. j. TV - 33 194.- €/1 000 000.- Sk

D/

RUŠÍ

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 12/C-5 zo dňa 18. marca
2008 (investičnú akciu rekultivácie skládky odpadu HALŇA).

E/

BERIE NA VEDOMIE

1. ústnu informáciu o stave Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o.
predloţenú predsedom dozornej rady Miloslavom Masarykom.
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F/

ŽIADA

1. predsedu Dozornej rady Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o. na
najbliţšie zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch predloţiť písomnú správu
o situácii BHMK s.r.o..
Termín : 18. augusta 2009
Zodpov.: Miloslav Masaryk

G/

UKLADÁ

prednostovi MsÚ
1. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k VZN MsZ
v Krompachoch č. 3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov v meste Krompachy
v najbliţšom čísle Krompašského spravodajcu.
Termín : 15. augusta 2009
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
2. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 10 mim./C-1 zo dňa
16. júla 2009.
Termín : 31.júla 2009
Zodpov : Mgr. Emil Muľ
Krompachy 16. júla 2009
Zapísala: Anna ČECHOVÁ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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