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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ   
členovia  -  Stanislav  BARBUŠ 
     Vladimír  PUCHALA   
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/A.2: 
MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu komisiu  v zložení: 
predseda   -  Igor            JENDRUCH  
členovia  -  Ing. Lívia   KOZLOVÁ 
     Samuel       ČIASNOHA   
V Krompachoch 23. júna 2011    
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/A.3: 
MsZ v Krompachoch volí: 
Igora CUKERA za člena  komisie finančnej a majetkovej Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

V Krompachoch 23. júna 2011        
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 23. júna 2011.    
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o kriminalite v meste Krompachy. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu  o činnosti  Mestskej polície  v Krompachoch. 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správy o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou  mesta za rok 2010: 
a) SKI Plejsy a.s. Košice;   f) KROMSAT s.r.o. Krompachy; 
b) Centrum s.r.o., Krompachy;  g) BHMK s.r.o. Krompachy; 
c) Ekover s.r.o. Spišské Vlachy;  h) Termokomplex s.r.o. Krompachy; 
d) Brantner Krompachy s.r.o.;  i) Mestské lesy s.r.o. Krompachy. 
e) PVS a.s. Poprad;     
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly.  
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o ocenení KSK a mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o konsolidovanej závierke mesta Krompachy za rok 2010. 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
projekt ETP Slovensko s názvom „Komunitná cesta k prosperite“. 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/C.1: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/L-3 zo dňa 23. februára 2011 do 31. augusta 2011  
– vypracovanie záložnej zmluvy – hnedý priemyselný park. 

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemkov zastavaných garážami na Lorencovej ulici - parcela KN-C 1005/4, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, a parcela KN-C 1005/5, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, pani Ing. Anne Smaržíkovej, 
bytom Lorencova ul. 10, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo–právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 195,00 € za obe parcely bude 
zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených 
s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj bytu č. 4 na prvom poschodí, Maurerovej ul. č. 789/48 v Krompachoch, stojaceho na 
parcele KN 2921,  zapísaného v LV č.1756 p. Lucii Kakalejčikovej, ,  bytom 053 40 Slovinky 
č. 328. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
10.100 € a bude zaplatená v celosti bankovým prevodom na účet predávajúceho najneskôr do 
7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 
nehnuteľností.  
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj bytu č. 24 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Márii Rusnákovej, bytom Stará cesta č. 16, 053 42 
Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
8.500,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj bytu č. 1 na prvom poschodí, ul. Stará cesta č. 1079/7 v Krompachoch, stojaceho na 
parcele KN 2556/2, zapísaného v LV č.1 p. Mariánovi Valenčíkovi a manželke Slavomíre 
Valenčíkovej, obaja  bytom Maurerova č. 24, 053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
8.320,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ  
              primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani Máriou 
Belánovou, bytom Kpt. Nálepku 134/67, 059 21 Svit ako darkyňou na nehnuteľnosti stojace 
na Starej Maši v Krompachoch, zapísané v liste vlastníctva č. 255 pre k.ú. Krompachy – 
parcela č. KN-C 1253, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 a dom s.č. 1335 stojaci na 
parcele KN-C 1253 a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7/12 z celku na nehnuteľnosti 
zapísané v liste vlastníctva č. 326 pre k.ú. Krompachy – parcela č. KN-C 1254, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 59 m2 a dom s.č. 1336 stojaci na parcele KN-C 1254. 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 
 

Návrh na UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1092 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 24/2011 zo dňa 
24.5.2011 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom, Lipová č. 10, Spišské Vlachy,     
IČO: 11955724 p. Stanislavovi Barbušovi a manželke Helene Barbušovej, obaja bytom 
Sadová č. 5, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania 
pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 105,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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Návrh na UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1072 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 6 m2 a od parcely č. KN-E 
92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 18 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 15/2011 zo dňa 20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, 
Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 Ing. Dionýzovi Darvasimu a manželke RNDr. 
Jane Darvasiovej, obaja bytom Robotnícka ul. 26, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo 
– právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1051 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 22 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 1 m2, v zmysle geometrického 
plánu č. 37/2011 zo dňa 9.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, 
Krompachy, IČO: 40359298 p. Viere Glonekovej, bytom SNP č. 5, 053 42 Krompachy,  za 
účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 115,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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Návrh na UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1048 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 18 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 3 m2, v zmysle geometrického 
plánu č. 23/2011 zo dňa 18.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, 
Krompachy, IČO: 40359298 p. Mgr. Alžbete Gojdovej, bytom Mlynská č. 5, 053 42 
Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 
garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 105,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

Návrh na UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1082 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 8 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 16 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 25/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Ivanovi Haškovi a manželke Žanete 
Haškovej obaja bytom Hlavná č. 38, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1076 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 12 m2 a od parcely č. KN-E 
92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 8 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 17/2011 zo dňa 20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, 
Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, pánovi Milanovi Hennelovi, a manželke Darine 
Hennelovej, obaja bytom Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – 
právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj časti pozemkov zastavaných garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - diel 5 
odčlenený od parcely č. KN-C 1130/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a diel 2 
odčlenený od parcely č. KN-C 1130/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, obe 
zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, v zmysle geometrického plánu               
č. 21/2011 zo dňa 20.05.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, 
Krompachy, IČO: 40359298 p. Mgr. Martine Holečkovej, bytom Hlavná č. 30, 053 42 
Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 
garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 85,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1073 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 9 m2 a od parcely č. KN-E 
92244/15, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 15 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 26/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Gabrielovi Kalafutovi a manželke 
Mgr. Alene Kalafutovej, obaja bytom Lorencova  č. 1095/5, 053 42 Krompachy,  za účelom 
majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1095 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 22 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 2 m2, v zmysle geometrického 
plánu č. 19/2011 zo dňa 8.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, 
Krompachy, IČO: 37176528 p. Jozefovi Kažimírovi, a manželke Zuzane Kažimírovej, obaja 
bytom Maurerova 34, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania 
pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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Návrh na UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemkov zastavaných garážami v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej: 
- parcela č. KN-C 1084 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 29/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 a  
-  parcela č. KN-C 1094 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 odčlenenej od 
parcely KN-E 90565 ako diel 1 o výmere 28 m2 zapísaný v liste vlastníctva č. 2287 a od 
parcely KN-E 72501/4 ako diel 2 o výmere 5 m2 zapísaný v liste vlastníctva č. 1 v zmysle 
geometrického plánu č. 30/2011 zo dňa 6.6.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Ing. Karolovi Kováčovi a manželke 
MUDr. Jane Kováčovej, obaja bytom Kúpeľná č. 504/21, 053 42 Krompachy,  za účelom 
majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov zastavaných garážami.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 275,00 € za oba pozemky 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 
UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1096 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 20/2011 zo dňa 
20.6.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy,             
IČO: 37176528, pánovi Rudolfovi Petrovskému, bytom Maurerova ul. 4, 053 42 Krompachy,  
za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 115,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1056 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 16 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 16 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 33/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Márii Taškovej, bytom Hlavná č. 24, 
053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 
zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 160,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1083 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 2 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 20 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 22/2011 zo dňa 20.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Róbertovi Tejbusovi a manželke 
Andrei Tejbusovej, obaja bytom Hlavná č. 24, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – 
právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 110,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v zmysle geometrického plánu č. 
36183415-082/2011 zo dňa 6.5.2011 vyhotoveného GEOSPOL EAST s.r.o., Sama Chalúpku 
č. 18, 071 01 Michalovce, IČO: 36183415 p. Ing. Dušanovi Törökovi a manželke MUDr. 
Jaroslave Törökovej, obaja bytom Poštová č. 5, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – 
právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1090 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 o výmere 3 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 o výmere 17 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 28/2011 zo dňa 26.5.2011 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 p. Jakubovi Zahradníkovi a manželke 
Marte Záhradníkovej, obaja bytom Poštová č 5, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – 
právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. 
Krompachy, parcela KN-E č. 93153 – orná pôda o výmere 3155 m2, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 2324 pre k.ú. Krompachy od p. Františka Martinidesa, bytom Banícka štvrť 19, 
053 42 Krompachy. 

 Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 0,70 €/m2, t.j. spolu za spoluvlastnícky 
podiel 1.104,25 € a bude zaplatená do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov: 

a) predaj dvojizbového bytu č. 14 na 3. poschodí v obytnom dome na  
ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi Františkovi 
Uhrinovi; 
b) predaj jednoizbového bytu č. 21 na 5. poschodí obytnom dome na ul. 
SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi Dušanovi 
Medvecovi; 
c) predaj dvojizbového bytu č. 25. na 5. poschodí v obytnom dome na 
ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch súčasnej užívateľke Zuzane 
Hodermarskej 

za cenu podľa znaleckého posudku č.19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom vo výške 7.900 € pre dvojizbový byt a 3.800 € pre jednoizbový byt, 
nakoľko žiadatelia viac ako 10 rokov obývajú tieto byty a pravidelne si uhrádzajú svoje 
záväzky súvisiace s užívaním bytu. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
predaj bytu č. 25 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Zuzane Hodermarskej,  bytom SNP č. 1, 053 42 
Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 
vyhotoveného Ing. Stanislavom Hasnulom vo výške 7.900,00 € a bude zaplatená na účet 
predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami 
súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Predaj bytu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch Uznesením č. 5 
zo dňa 23.6.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona       
č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj bytu č. 21 na piatom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Dušanovi Medvecovi, bytom SNP č. 1, 053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 
vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 3.800,00 € a bude zaplatená na účet 
predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami 
súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Predaj bytu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch Uznesením č. 5 
zo dňa 23.6.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona       
č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj bytu č. 14 na treťom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Františkovi Uhrinovi a manželke Kvetoslave Uhrinovej, 
obaja bytom SNP č. 1, 053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 
vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 7.900,00 € a bude zaplatená na účet 
predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami 
súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Predaj bytu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch Uznesením č. 5 
zo dňa 23.6.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona       
č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
_______________________________________________________________ 
 Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe    § 9a ods. 
1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č 6/D.26  zo dňa 23.júna 2011. 

 
V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy. 
 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
 

 dvojizbové a jednoizbové byty na ul SNP č. 1 v Krompachoch, 
 

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 
zastavanom pozemku, konkrétne 
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– 2-izbový byt č.   2 na 1. poschodí 
– 2-izbový byt č. 18 na 4. poschodí 
– 2-izbový byt č. 32 na 7. poschodí 
– 2-izbový byt č. 33 na 7. poschodí 
– 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí 
– 1-izbový byt č.   1 na 1. poschodí 
– 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 
– 1-izbový byt č. 11 na 3. poschodí 

 
Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2848. 
- Dvojizbový byt  pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, 
kúpelne so sprchovacím kútom a WC. 
- Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpelne so sprchovacím 
kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor na varenie ani kuchynskú linku.  

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, 
Spišská Nová Ves  

v celkovej výške 7.900 € pre 2-izbový byt č. 18, 32, 33, 35 
v celkovej výške 8.900 € pre 2-izbový byt č. 2 

v celkovej výške 3.800 € pre 1-izbový byt č. 1,16 
v celkovej výške 4.315 € pre 1-izbový byt č. 11 

 
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 
1. Vyhlásenie súťaže : 01.07.2011 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke 
mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 11.08.2011, o 12.00 hod. 
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja ( byt č. ....), 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena (2-izbový byt 7.900€, 1-izbový 3.800€), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny. 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

- v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 
podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 

- v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje 
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 
kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,  

- náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 
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6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 

7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 
predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 11. augusta 2011, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný 
návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta 
Krompachy. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 
zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 
zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 
uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca 
nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na 
odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 
a vyhodnotení predložených návrhov. 

12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, 
ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na 
doplnenie a vykonanie opravy. 
 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola    vyhlásená. 

15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 
- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 
- súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi 

súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam 
po lehote splatnosti 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 
minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch                   
Mgr.Emil Muľ, tel. 053/4192232 alebo referentka majetku mesta Ing.Erika Balážová,  tel 
053/4192225.  

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore          
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka 
 
• Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením odosielateľa  
v ľavom hornom rohu obálky na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 
Námestie slobody č. 1 
053 42 Krompachy 

viditeľne označené textom: 
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„NEOTVÁRA Ť – OVS – BYTY SNP č. 1“ 

• Vyhodnotenie návrhov 
 
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 10 
dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. Účasť navrhovateľov pri otváraní, 
čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla 
navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia 
poradie návrhov.                                                          

                                                                    
V Krompachoch dňa ..................2011........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

a) predaj uvoľnených bytov vo vlastníctve Mesta Krompachy 
P.č. Ulica byt. dom s.č. Byt č. parcela poznámka 
1. SNP č. 1 1050 02 2848 2 – izbový na 1. poschodí 
2. SNP č. 1 1050 11 2848 1 – izbový na 3. poschodí 
3. SNP č. 1 1050 18 2848 2 – izbový na 4. poschodí 
4.. Hlavná č. 35 952 01 2970 1 – izbový na prízemí 

   

 b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) 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 cenu minimálne vo výške vyhotovených znaleckých 
posudkov. 
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
 

         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
predaj pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. kpt. Nálepku, odčlenených od parcely č. KN-E 
92995/1 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287: 

- parcela č. 2177, diel 5, trvale trávne porasty o výmere 202 m2,  
- parcela č. 2176/2, diel 4, trvale trávne porasty o výmere 44 m2,  
- parcela č. 2178, diel 6, trvale trávne porasty o výmere 30 m2 

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 p. Anne Folvarčíkovej, bytom kpt. Nálepku č. 1, 053 42 
Krompachy .   

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 €/m2 t.j. spolu 1.380,00 € a bude zaplatená na 
účet predávajúceho pravidelnými mesačnými splátkami do 31.12.2011.  

Zámer predaja pozemkov bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 
Uznesením č. 4/D.24 dňa 20.04.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.29: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
 a) zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Slovinskej, - parcela č. 522, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2,  zapísané v liste vlastníctva č. 1,  za účelom 
rozšírenia pozemku, ktorý bude slúžiť na podnikateľské účely v zmysle živnosti žiadateľa  p. 
Ing. Vladimíra Očvára    

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 
za cenu 5 €/m2. 

 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.30: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

a) zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Hlavnej, - parcela č. 1033/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, parcela č. 1039/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 123 m2, parcela č. 1039/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 
m2  zapísané v liste vlastníctva č. 1,  za účelom rozšírenia pozemku, ktorý bude slúžiť 
vybudovanie parkovacej plochy a garáže spoločnosti STI, spol. s r.o. Krompachy, zastúpenej 
konateľom spoločnosti Jánom Kovalčíkom.  

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 
minimálnu za obstarávaciu cenu a súvisiace náklady. 
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.31:  
MsZ v Krompachoch schvaľuje  -  neschvaľuje: 
predaj pozemkov zastavaných garážami na Lorencovej ulici - parcela KN-C 1005/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, a parcela KN-C 1005/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 20 m2, parcela KN-C 1005/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere   
18 m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, pánovi Ing. Jánovi Biľovi, bytom J. Barča Ivana 9, 
053 42 Krompachy, za účelom majetkovo–právneho vysporiadania pozemku zastavaného 
garážou.   
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 285,00 € za tri parcely bude zaplatená 
najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených 
s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.32: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

a) zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej, - časť parcely     
KN-C 3006, ostatné plochy o výmere 2820 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  za účelom 
vysporiadania si právneho vzťahu k užívaniu pozemkov zastavanými plechovými garážami. 

b) spôsob nájmu majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 
za cenu 1 €/m2. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.33: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 2011 po 
dohodovacom konaní podľa predloženého návrhu. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.34: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Plán činnosti  hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2011.   
 
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.35: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Doplnok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.36: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
primátorke mesta Krompachy Ing. Ivete RUŠINOVEJ zahraničné služobné cesty v roku 2011 
v rámci štátov Európskej únie. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.37: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
odpustenie zmluvnej pokuty vo výške   3 153,42 € pre spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy.  

V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.38: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
návratnú finančnú výpomoc z fondu rozvoja bývania pre spoločnosť BHMK s.r.o. 
Krompachy vo výške 53 570.- €  so splatnosťou do 31.12.2011  

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.39: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
vyradiť zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR k 31.8.2011 : 
1. a.  Základnú školu Krompachy, Maurerova ul. 14.  

  b.  Školskú jedáleň ako súčasť ZŠ Krompachy, Maurerova  ul. 14.   
  c.  Školský   klub detí ako súčasť ZŠ Krompachy, Maurerova ul. 14. 
 

2. a.  Základnú školu Krompachy, SNP 47. 
    b.  Školský   klub detí ako súčasť ZŠ Krompachy, SNP 47. 
 
3. a.  Materskú  školu Krompachy, Robotnícka 3. 
    b.  Školskú jedáleň ako súčasť MŠ Krompachy, Robotnícka 3. 
 
4. a.  Materskú školu Krompachy, Ul. SNP 44.  
    b.  Výdajňu školskej jedálne, Ul. SNP 44, ako súčasť MŠ SNP 4 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/D.40: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
zaradiť do siete škôl a školských zariadení MŠ SR k 1.9.2011 : 
1.a.  Základnú školu s Materskou školou, Maurerova ul. 14, Krompachy. 
   b.  Materskú školu ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou, Maurerova ul. 14,  
        Krompachy. 
   c.  Školskú jedáleň Základnej školy ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou,  
        Maurerova 14, Krompachy. 
   d. Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s Materskou školou, Maurerova 14,   
       Krompachy 
    e. Výdajňu  školskej jedálne MŠ ako súčasť Základnej školy s Materskou školou,  
       Robotnícka 3.  
 
2. a.  Základnú školu s Materskou školou, SNP 47, Krompachy.  
    b.  Materskú školu ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou, SNP 44, Krompachy. 
    c.  Výdajňu  školskej jedálne Materskej školy ako súčasť Základnej školy s Materskou  
        školou, SNP 47, Krompachy.  
   d. Školský klub detí ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou SNP 47, Krompachy. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/E.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa:   
 na  Doplnku  č. 21  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/1998  - o trhovom  poriadku 
príležitostného trhu v meste Krompachy  v zmysle §11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990  
o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovenia § 5 zákona č. 178/1998  Z. z.  
o podmienkach predaja a poskytovania služieb v meste Krompachy v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov. 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/E.2: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa:   
v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon 
o ochrane pred požiarmi“) v nadväznosti na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. 
8/2011 , ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok mesta“. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/F.1: 
MsZ v Krompachoch určuje:  
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1 júna 2011 plat primátorke mesta Ing. Ivete Rušinovej podľa 
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov nasledovne: 
- plat v zmysle § 3 a §4 ods.1 bod 5 vo výške 2,34 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, čo je podľa 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 769 Eur mesačne, to znamená v čiastke 
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1 799,46 Eur zvyšuje v zmysle § 4 ods. 2 ho o 24 % , t.j.  plat primátorky mesta je 
2 231,33 Eur mesačne, po zaokrúhlení 2 232 Eur mesačne. 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.2 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu pre Luciu Kakalejčíkovú). 
        Termín :  31.júla 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.2: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.3 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu pre Máriu Rusnákovú). 
        Termín :  30. septembra 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.3: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.4 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu Mariánovi Valenčíkovi s manželkou). 
        Termín :  31. júla 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.4: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať uvedený majetok v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 6/D.27 a,b zo dňa 23. júna 2011 formou verejnej obchodnej súťaže 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy 
(predaj uvoľnených bytov  na ul. SNP 1 a Hlavnej ulici). 

        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.5: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať uvedený majetok v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 6/D.29 a,b zo dňa 23. júna 2011 formou uplatnenia prípadu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta 
Krompachy (predaj majetku Ing. Vladimírovi Očvárovi). 

        Termín :  31. júla  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.6: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať uvedený majetok v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 6/D.30 a,b zo dňa 23. júna 2011 formou uplatnenia prípadu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta 
Krompachy (predaj majetku spoločnosti STI, spol. s r.o. Krompachy). 

        Termín :  31. júla  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/G.7: 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru prenajať uvedený majetok v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 6/D.32 a,b zo dňa 23. júna 2011 formou uplatnenia prípadu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta 
Krompachy (prenájom pozemkov na Maurerovej ul.). 

        Termín :  31. júla  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. D.5 zo dňa 23. júna 2011 (darovacia zmluva medzi mestom Krompachy a pani Máriou 
Belánovou). 
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.6 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou pánovi Stanislavovi Barbušovi 
s manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.3: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.7 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Ing. Dionýzovi Darvasimu 
s manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.4: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.8 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Viere Glonekovej).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.5: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.9 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Mgr. Alžbete Gojdovej).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.6: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.10 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Ivanovi Haškovi s manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.7: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.11 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Milanovi Hennelovi s 
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.8: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.12 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Mgr. Martine Holečkovej).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.9: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.13 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Gabrielovi Kalafutovi s 
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.10: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.14 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Jozefovi Kažimírovi s 
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.11: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.15 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Ing. Karolovi Kováčovi  s 
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.12: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.16 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Rudolfovi Petrovskému).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.13: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.17 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Márii Taškovej).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.14: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.18 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Róbertovi Tejbusovi s 
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.15: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.19 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Ing. Dušanovi Törökovi s  
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.16: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.20 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku zastavaného garážou Jakubovi Záhradníkovi s  
manželkou).  
        Termín :  31. augusta 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.17: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.21 zo dňa 23. júna 2011 (kúpa pozemku od Františka Martinidesa). 
        Termín :  30. septembra  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.18: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.23 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu Zuzane Hodermarskej). 
        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.19: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.24 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu Dušanovi Medvecovi). 
        Termín :  31. júla  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.20: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.25 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu Františkovi Uhrínovi s manželkou). 
        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 



35 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.21: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámer predať uvedený majetok v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 6/D.26 zo dňa 23. júna 2011 formou verejnej obchodnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 
tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy (byty na ul. SNP 1). 

        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.22: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.28 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemkov Anne Folvarčíkovej). 
        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.23: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie  Doplnku č. 21 k VZN MsZ v Krompachoch 
č. 3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch na www mesta 
Krompachy.         

Termín :  9. júla 2011 
           Zodpov.: Mgr. Emil Muľ  

V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.24: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2011 
„Požiarny poriadok mesta“ na www mesta Krompachy. 

  Termín : 9. júla 2011  
  Zodpov: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.25: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyvesenie Doplnku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch 
na úradnej tabuli po jeho schválení mestským zastupiteľstvom. 
        Termín:  28.júna 2011 
        Zodpov. Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.26: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.31 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku Ing. Jánovi Biľovi). 
        Termín :  31. augusta  2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 



37 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/H.27: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
D.1 zo dňa 23. júna 2011 (predaj pozemku Ing. Anne Smaržíkovej). 
        Termín :  30. októbra 2011 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/CH.1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 4/H.2 zo dňa 20. apríla 2011 do 31. augusta 2011 
(odvolanie a menovanie predsedu Správnej rady MŠK Pokrok Krompachy). 

 

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/CH.2: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2003  „Požiarny poriadok mesta“ 
schválené uznesením č. 2/F-1 zo dňa 25. februára 2003. 
   

V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/I.1: 
MsZ v Krompachoch odvoláva: 
Ing. Miloša GROHREGINA z  komisie finančnej a majetkovej Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch. 

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/J.1: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
požiadať Správnu radu MŠK Pokrok Krompachy o zrušenie MŠK Pokrok Krompachy k 31. 
12. 2011. 
       Termín  : v texte 
       Zodpov. Ing. Iveta Rušinová 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/J.2: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
iniciovať zvolanie Valného zhromaždenia spoločnosti Centrum s.r.o. Krompachy. 
       Termín :  15. augusta 2011 
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/J.3: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
iniciovať zvolanie Valného zhromaždenia spoločnosti  PO WOPAX s.r.o. Krompachy za 
účelom predloženia výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2010 a predaja obchodného 
podielu mesta Krompachy. 
       Termín : 15. augusta 2011 
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
 
V Krompachoch 23. júna 2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 6. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 6/J.4: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
zabezpečiť vypracovanie zmluvy o finančnej výpomoci z fondu rozvoja bývania pre 
spoločnosť BHMK s.r.o. Krompachy vo výške 53 570,-- € so splatnosťou do 31. decembra 
2011.       Termín :  30. júna 2011 
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 

 
V Krompachoch 23. júna 2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
         primátorka mesta 
 

 


