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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

členovia  -  Oľga  DZIMKOVÁ 

     Vladislav  PROBALA 

 

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Oľgu DZIMKOVÚ za členku správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy. 

 

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/A.3: 

MsZ v Krompachoch volí:: 

Annu MOSINOVÚ  za člena komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, bytovej  

a pre rómsku komunitu. 

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/A.4: 

MsZ v Krompachoch volí:: 

Ing. Juraja SKURKU za člena komisie MsZ v Krompachoch výstavby územného plánu, ŽP 

a ochrany prírody. 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 20. aprílu  2011. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

Dodatok k správe o sťažnostiach v roku 2010. 

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

správu o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31.12.2010. 

Reálna hodnota majetku mesta Krompachy k 31.12.2010 je vo výške  28.239.664,76  € 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta    Krompachy za rok 2010. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 

2010.   

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

správu hlavnej kontrolórky  o výsledku následnej finančnej kontroly – čerpanie finančných 

prostriedkov z fondu sociálneho, rezervného, rozvoja bývania za obdobie od 1.1.2010 do 

31.12.2010 a vedenie evidencie a vybavovania sťažností a petícií. 

      

V Krompachoch 20. apríla 2011    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

zánik členstva Jarmily BOGNÁROVEJ v komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, 

bytovej  a pre rómsku komunitu z dôvodu úmrtia. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

zánik členstva Jarmily BOGNÁROVEJ v správnej rade Detskej nadácie mesta Krompachy  

z dôvodu úmrtia. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

informáciu komisie MsZ školstva, kultúry, mládeže a športu o kapacitných možnostiach MŠ 

v Krompachoch. 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 

informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podaných majetkových 

priznaniach poslancov MsZ a primátorky mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší :  

uznesenie MsZ v Krompachoch č. 2/J.11 v ktorom sa ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť 

prepracovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č. 2/2010 o náhradách za 

úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta Krompachy schváleného mestským 

zastupiteľstvom dňa 16.3.2010 tak, aby bolo v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 
 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.2: 

MsZ v Krompachoch ruší  :  

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krompachoch č. 3/2003 ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov  schválené uznesením MsZ č. 5/F-1 zo dňa 26. augusta 2003. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.3: 

MsZ v Krompachoch ruší  :  

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krompachoch č.3/2004 o čistote mesta schválené 

uznesením MsZ č. 13/F-2 zo dňa 27. apríla 2004 vrátane doplnkov č.  1, 2 a 3. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.4: 

MsZ v Krompachoch ruší  :  

uznesenie MsZ č. 24/E zo dňa 7. júla 1994, ktorým bolo prijaté VZN č. 3/1994 o zásadách 

používania mestského erbu, mestskej vlajky, vlajky primátora, mestských insígnií a udeľovania 

ceny mesta a ceny primátora mesta. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.5: 

MsZ v Krompachoch ruší  :  

uznesenie MsZ č. 3/H-1 zo dňa 27. apríla 1999, ktorým bolo prijaté VZN č. 1/1999      o trhovom 

poriadku príležitostného trhu v Krompachoch BURZA v DOME KULTÚRY  a Doplnok č. 1. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj bytu č. 7 na druhom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, , stojaceho na parcele 

KN 2848,  zapísaného v LV č.1 p. Gašpar Hajdu, rod. Hajdu, bytom Stará cesta č. 798/2, 

Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

9.600 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 

Stanislavom Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

  

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj bytu č. 12 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, , stojaceho na parcele 

KN 2848,  zapísaného v LV č.1 p. Denise Mertinkovej, rod. Mertinkovej, bytom Slnečná č. 1, 

053 61 Spišské Vlachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

10.000 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 

Stanislavom Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani Pavlínou 

Štecovou rod. Doležalovou, bytom Maurerova 4, 053 42 Krompachy ako darkyňou na 

nehnuteľnosti stojace na Starej Maši v Krompachoch, zapísané v liste vlastníctva č. 302 pre k.ú. 

Krompachy: 

- parcela KN-C 1255, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m
2
 

- dom s.č. 1337 stojaci na parcele KN-C 1255. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - parcela č. 2690 – zastavané plochy o 

výmere 21 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  v zmysle 

geometrického plánu č. 9/2011 zo dňa 10.03.2011, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, 

Lorencova č. 11, Krompachy, IČO: 37176528 p. Milošovi Baluchovi,  bytom Poštová 918/7, 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 105,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. 980/55 – zastavané plochy 

o výmere 24 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 980/1 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  v zmysle 

geometrického plánu č. 11/2011 zo dňa 4.3.2011, vyhotoveného Ľudovítom Piklom, 

geodetom, Lipová 10, Spišské Vlachy, IČO: 11955724 p. Ing. Pavlovi Bandžuchovi, rod. 

Bandžuchovi, bytom SNP č. 371/43, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   
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Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 120,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP: 

- časť parcely č. 1604, diel 1 – trvalo trávne porasty o výmere 19 m
2
, odčlenená od parcely      

č. 93218/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 a  

- časť parcely č. 1604, diel 2 – trvalo trávne porasty o výmere 4 m
2
, odčlenená od parcely       

č. 93220/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287,   

v zmysle geometrického plánu č. 5/2011 zo dňa 16.2.2011, vyhotoveného Štefanom Gondom, 

geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Janke Brtáňovej, rod. Garžíkovej,  

bytom Hlavná č. 31, Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania časti 

pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 115,00 € za pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených 

s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. 1102 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, p. 

Františkovi Garvoltovi, rod. Garvoltovi a manželke Daniele Garvoltovej rod. Dubiňákovej, 

obaja bytom Lorencova č. 1099/9, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 100,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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Návrh na UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej: 

- časť parcely č. 2704/2, diel 3 – zastavané plochy o výmere 7 m
2
, odčlenená od parcely      

č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 a  

- časť parcely č. 2660/3, diel 4 – zastavané plochy o výmere 5 m
2
, odčlenená od parcely       

č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,   

v zmysle geometrického plánu č. 9/2001 zo dňa 7.8.2001, vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 p. Ing. Františkovi Spielmanovi rod. 

Spielmanovi a manželke Ing. Darine Spielmanovej rod. Krokusovej, obaja bytom Robotnícka 

32, Krompachy, za účelom vysporiadania časti pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 60,00 € za časť pozemku 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

kúpu nehnuteľností v k.ú. Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 177: 

- parcela C-KN 2404, zastavané plochy o výmere 793 m
2
 ;  - parcela C-KN 2405 záhrady 

o výmere 352 m
2
 ; - dom s.č. 388, stojaci na parcele C-KN 2404  od spoluvlastníkov: 

- Alžbeta Belejová rod. Stachová, bytom Lorencova 1091/1, Krompachy v podiele ¼ 

z celku; 

- Miroslav Neubeller rod. Neubeller, bytom Veterná 855/34, Krompachy v podiele 

1/12 z celku; 

- Ladislav Tomečko rod. Tomečko,  bytom sídl. Bysterec 23, Dolný Kubín v podiele 

1/4 z celku; 

- Erika Šmatláková rod. Tomečková, bytom Slovinská 6, Krompachy v podiele ¼ 

z celku; 

- Vladimír Neubeller rod. Neubeller,  bytom Mlynská 1122/8, Krompachy v podiele 

1/12 z celku 

- Monika Alexová rod. Neubellerová,  bytom Vernár č. 173 v podiele 1/12 z celku. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 7 €/m
2
, t.j. spolu 8.015 € a bude zaplatená 

do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami.  

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  

predaj časti pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, - časť parcely č. 2355/1, diel 1 – 

zastavané plochy o výmere 38 m
2
, a časť parcely č. 2356/1, diel 2 – zastavané plochy o výmere 

16 m
2 

 zapísané v liste vlastníctva č. 1,  v zmysle geometrického plánu č. 24/2010 zo dňa 

1.9.2010, vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 

40359298 p. Viktorovi Majstrenkovi, rod. Majstrenkovi a manželke Miriam Majstrenkovej, rod. 

Neupauerovej,  obaja bytom SNP 135, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

5,00 € / m
2
, t.j. 270,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 

a) predaj uvoľneného bytu vo vlastníctve Mesta Krompachy 

P.č. Parcela č. Ulica Bytový dom s.č. Byt č. Poznámka 

1. 2848 SNP č. 1 1050 1 1 – izbový, 1. poschodie 

2. 2848 SNP č. 1 1050 24 2 – izbový, 5. poschodie 

3. 2848 SNP č. 1 1050 32 2 – izbový, 7. poschodie 

4. 2848 SNP č. 1 1050 33 2 – izbový, 7. poschodie 

  

 b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (v zmysle zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Doplnku č.10 k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ 

v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy) 

formou verejnej obchodnej súťaže, za min. cenu v zmysle znaleckého posudku č. 19/2010 zo 

dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a to zriadenie verejného 

vodovodu pre stavbu: „Krompachy vodovod, prekládka vodovodu ul. Robotnícka“ najneskôr 

do začatia kolaudačného konania na pozemkoch – parcela č.  KN-C 2746/1, zapísanej v liste 

vlastníctva č.1 a parcela č. KN-E 90958/16, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287, obsahom ktorej 

bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného z vecného bremena: 

 strpieť vodovodné potrubie, zachovať jeho pôvodné určenie, zdržať sa akýchkoľvek 

zásahov do jeho stavby a užívania, nevykonávať stavby a prestavby, ktoré by tomuto 

účelu bránili.  

 strpieť vstup, prechod a prejazd oprávneného na slúžiaci pozemok počas výstavby,  

prevádzky, údržby a opravách vodovodného potrubia; 

 rešpektovať pásmo ochrany vodovodného potrubia v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 

442/20021 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách; 

v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade, Hraničná 662/17, 

IČO: 36485250, zastúpenej Ing. Vladimírom Pastorekom, predsedom predstavenstva a Ing. 

Jolanou Handzušovou, členom predstavenstva. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  

a) zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, tvoriace 

areál Skládky priemyselného odpadu – Halňa o celkovej výmere 92.740 m
2
 po ich 

rekultivácii: 

- parcela č. 3559/1 – ostatné plochy o výmere 16415 m
2
 

- parcela č. 3553 – ostatné plochy o výmere 10624 m
2
  

- parcela č. 3555 – ostatné plochy o výmere 54886 m
2
 

- parcela č. 3556 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1837 m
2
 

- parcela č. 3557 – ostatné plochy o výmere 7423 m
2
 

- parcela č. 3564 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1555 m
2 

 

b) spôsob prenájmu majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou verejnej obchodnej súťaže za cenu stanovenú podľa 
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Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2008, ktorým sa stanovuje 

minimálna výška nájomného pri prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Krompachy je 

podľa § 4 ods 1 písm. h) stanovená vo výške 5 €/m
2
/rok.

 

 c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v zmysle tohto uznesenia 

1. súťažné návrhy musia byť písomné a musia obsahovať : označenie navrhovateľa, 

číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, spôsob využitia pozemku, súhlas  

s podmienkami súťaže; 

2. výška nájomného minimálne 5 €/m
2
/rok; 

3. vyhlásenie súťaže 2.5.2011, ukončenie súťaže 2.6.2011; 

4. súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby; 

5. výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom 

6. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

vedúcich kontrolných skupín preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Krompachy na 

rok 2011:      

- Ing. Peter WOLF, Krompachy, Hlavná 41    

- Jaroslav HLUBEŇ, Krompachy, Lorencova 7    

- Karol WOLF ml., Krompachy, Hlavná 41    

- Ján MAJCHROVIČ, Krompachy, Maurerova 38 -  

- Imrich SZEKELY ml., Krompachy, Sadová 21   

- Juraj LUČANSKÝ, Krompachy, Lorencova 7    

- Martin MIREK, Krompachy, Štúrova 24    

- Ján DAŇKO, Krompachy, Maurerova 42     

 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

členov kontrolných skupín členov preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Krompachy 

na rok 2011: 

- Ján HOLDA, Krompachy, Lorencova 7 

- Imrich SZEKELY st., Krompachy, Sadová 21 

- Jaroslav GMUCA, Krompachy, Mlynská 7 

- Peter BALUCH, Krompachy, Lorencova 7 

- Ľubomír SZEKELY, Krompachy, Sadová 21 

- Bronislav KLACZ, Krompachy, Stará cesta 2 

- Peter BANDŽUCH, Krompachy, Štúrova 24 

- Peter PERHÁČ, Krompachy, Poštová 5 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení  za rok 2010.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2010 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona 

č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení          

niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

   

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

prebytok hospodárenia vo výške 91 297,80 € zistený podľa § 2 písm. b) a c)  a § 10 ods. 3        

      písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   

      v znení neskorších zmien a predpisov. 

   - v zmysle ustanovení § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách     

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa  nevyčerpané  účelovo     

určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú, t.j.   

cudzie prostriedky účelovo viazané predstavujú 438 302,47 €. 

  -  zostatok z prebytku hospodárenia sa použije na tvorbu   peňažných fondov 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

Rozdelenie prostriedkov  za rok 2010 do fondov takto:                 

   -   100% prostriedkov,   t. j. 91 297,80 € do rezervného fondu 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

 a) úrok vo výške 1,60 € za rok 2010 na účte sociálneho fondu ako ďalší príjem 

sociálneho   fondu 

 b) poplatok vo výške 56,46 €  za rok 2010 na účte sociálneho fondu ako ďalší výdavok   

sociálneho fondu 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Hospodársky   výsledok   vykázaný  v  súvahe  k  31. 12. 2010  -   zisk   vo  výške  52 948.- € 

s vyúčtovaním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok  hospodárenia minulých  rokov. 

  

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2011 podľa predloženého návrhu s týmito 

zmenami: 

v bode 9  návrh   1 200,-- € upraviť na   1 000,-- € 

v bode 16 návrh   1 000,-- € upraviť na      700,-- € 

v bode 17 návrh          890,-- € upraviť na      500,-- € 

v bode 18 návrh    1 000,-- € upraviť na        500,-- € 

v bode 4 návrh        250,-- € upraviť na        300,-- € 

v bode 6 návrh           19 045,-- € upraviť na   19 545,-- € 

v bode 7 návrh       500,-- € upraviť na        550,-- € 

v bode 8 návrh    6 000,-- € upraviť na   6 500,-- €  

v bode 10 návrh       500,-- €  upraviť na        600,-- € 

v bode 25 návrh      300,-- € upraviť na        400,-- € 

v bode 30 návrh   1 000,-- € upraviť na    1 090,-- € 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu MŠ Hlavná 3, Krompachy na rok 2011 podľa predloženého návrhu. 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. kpt. Nálepku, - parcela č. 2177 

odčlenená od parcely č. 92995/1 – trvale trávne porasty o výmere 202 m
2
,  zapísané v liste 

vlastníctva č. 2287,  v zmysle geometrického plánu č. 40/2010 zo dňa 2.12.2010, 

vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298, za 

účelom zabezpečenia prístupu do dvora a garáži.   

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia osobitného zreteľa za cenu 5 €/m
2
. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí  :  

s podnájmom nebytových priestorov v Dome kultúry, Námestie slobody č. 2 v Krompachoch – 

reštaurácia MELÓDIA, ktoré má v nájme Ing. Zuzana Varechová, Jesenského 13, Krompachy, 

IČO: 44307829 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a o nájme inej nehnuteľnej 

veci zo dňa 17.12.2008 podnájomcovi – spoločnosti MARIBAN, s.r.o., so sídlom SNP č. 

371/43 v Krompachoch, IČO: 45474346, zastúpenej konateľom Ing. Mariánom Bandžuchom, za 

podmienky dodržania všetkých zmluvných podmienok dojednaných v Zmluve o nájme 

nebytových priestorov a o nájme inej nehnuteľnej veci zo dňa 17.12.2008 (účel, doba nájmu, 

nájomné a pod.) 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a § 26 ods. 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami na VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2011 o povodňových    plánoch záchranných prác 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

v zmysle § 4, ods. 3, písm, m/ a §-6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov na VZN MsZ 

v Krompachoch č. 4/2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania  psov. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.3: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa  :  

v zmysle  § 4 ods. 3 písm. f), g), h), n), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 

Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov na VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty 

a verejného poriadku na území mesta Krompachy.   

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.4: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

v zmysle  § 4 ods.1 a ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s §§ 64, 65, 75, 88  zákona NR č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na VZN MsZ v Krompachoch č. 6/2011 o poskytovaní finančných 

príspevkov na vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.5: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

v zmysle  § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov na VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby so zmenou v § 21, ods.1, písm. c – poplatok vo výške 

3,-- €. 

 
V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.6: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

v zmysle  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2005 o chove zvierat v meste 

Krompachy.  

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/F.7: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   :  

v zmysle  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a   § 39 ods.4  zákona SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení na Doplnku 

č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/G.1: 

MsZ v Krompachoch odporúča správnej rade MŠK Pokrok Krompachy : 

1.   odvolať 

 Ing. Imricha HOLEČKA z funkcie predsedu Správnej rady MŠK Pokrok Krompachy. 

2. menovať  

Stanislava BARBUŠA do funkcie predsedu Správnej rady MŠK Pokrok Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/H.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta:  

jednať o možnosti kúpy budovy bývalej Záložne na Robotníckej ulici.  

       Termín : 15. júna  2011  

       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/H.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

predložiť návrh na odvolanie a menovanie predsedu Správnej rady MŠK Pokrok na rokovaní 

správnej rady. 

        Termín: do 31.mája 2011  

Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/CH.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje:: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/H-6 zo dňa 16. marca 2010 do 17. augusta 2011 

-  ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť  zosúladenie všetkých VZN MsZ v Krompachoch. 

v zmysle platnej legislatívy. 

       Termín  : 17. augusta 2011 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.1 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj bytu pánovi  Gašparovi Hajdu). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.2: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.2 zo 

dňa 20. apríla 2011  (predaj bytu  pani Denise Mertinkovej). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.3: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.3 zo 

dňa 20. apríla 2011 (uzavretie darovacej zmluvy s pani Pavlínou Štecovou). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.4: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.10 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku pánovi Viktorovi Majstrenkovi s manželkou). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.5: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

 a) zverejniť zámer predať hore uvedený majetok formou verejnej obchodnej súťaže 

v regionálnej tlači. 

            b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 4/D.11 a,b  zo dňa 20. apríla 2011 (predaj uvoľnených bytov na ul. SNP 1). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.6: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

 a) zverejniť zámer prenajať hore uvedený majetok formou verejnej obchodnej súťaže 

v regionálnej tlači. 

            b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 4/D.13 a,b,c  zo dňa 20. apríla 2011 (zámer prenajať pozemok – Halňa). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/I.7: 

MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 

a) zverejniť zámer predať hore majetok formou verejnej obchodnej súťaže v regionálnej 

tlači v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.24.1,2 zo dňa 20.apríla 2011. 

            b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy (predaj pozemku p. 

Folvarčíkovej).      Termín :  30.júna 2011 

        Zodpov :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.4 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku pánovi Milošovi Baluchovi). 

        Termín  :  30. júna  2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 20. apríla 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.5 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku Ing. Pavlovi Bandžuchovi). 

        Termín  :  30. júna  2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
 
V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.6 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku pani Janke Brtáňovej). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.7 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku pánovi Františkovi Garvoltovi s manželkou). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.8 zo 

dňa 20. apríla 2011 (predaj pozemku Ing. Františkovi Spielmanovi s manželkou). 

        Termín  :  31. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.9 zo 

dňa 20. apríla 2011 (kúpa  pozemku od rodiny Tomečkovej, Neubellerovej, Šmatlákovej). 

        Termín  :  30. júna 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/D.12 zo dňa 20. apríla 2011 (uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve s PVS a.s.,  Poprad). 

        Termín  :  30. apríla 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

Zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účty rezervného fondu v zmysle uznesenia 

MsZ v Krompachoch č. 4/D.19 zo dňa 20. apríla 2011. 

 

        Termín  :  30. júna 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

       

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 

o povodňových    plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

na území mesta na úradnej tabuli a www stránke mesta Krompachy.  

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2011, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania  psov v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu a na www 

stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2011 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy v najbližšom čísle 

Krompašského spravodajcu a na www stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 6/2011 

o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v  najbližšom čísle Krompašského spravodajcu a na www stránke mesta 

Krompachy 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 7/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne  služby  v  najbližšom 

čísle Krompašského spravodajcu a na www stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch č.   

1/2005 o chove zvierat v meste Krompachy. v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu a na 

www stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k VZN MsZ v Krompachoch 

č. 3/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy  v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu a na www stránke mesta 

Krompachy. 

        Termín  :  15. mája 2011 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/K.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva:: 

Ing. Branislava CUKERA z komisie MsZ v Krompachoch výstavby územného plánu, ŽP 

a ochrany prírody. 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

  

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.1: 

MsZ v Krompachoch  neschvaľuje:  

odpustenie odmeny za rok 2011 určenej prenajímateľovi - Mestu Krompachy v zmysle čl. VI. 

ods. 7) Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 27.06.2008 v znení Dodatku č. 1 vo výške 528,60 

€ mesačne, t.j. 30 % z dohodnutej výšky nájmu medzi nájomcom - Nemocnicou Krompachy, 

s.r.o. a podnájomcami.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje:  

 a) zámer predaja pozemku na ulici SNP v Krompachoch, parcela KN-C 1667, orná pôda 

o výmere 683 m
2
 a parcela KN-C 1668, zastavaná plocha o výmere 24 m

2
 obe zapísané v LV č. 1 

pre k.ú. Krompachy. 

 b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (v zmysle zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou verejnej obchodnej súťaže, za min. cenu 

5,00 €/m
2
. 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje:  

Uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci “ pri protipovodňových opatreniach , uzavretú podľa 

 § 51 Občianskeho  zákonníka. 

Zmluvné strany: 

Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. OZ Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

Zastúpený : Ing. Vladimírom Molčanom , riaditeľ  OZ Košice 

IČO :  36  022 047 04 

Mesto Krompachy 

Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy 

Zastúpené : Ing. Ivetou Rušinovou , primátorkou mesta 

IČO : 329 282 

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. apríla 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/M.1: 

MsZ v Krompachoch -  neuznáša  sa :  

v zmysle  § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na VZN MsZ 

v Krompachoch č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  služieb na 

území mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 20. apríla 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 


