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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Oľga   DZIMKOVÁ 
členovia  -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 
     Ing. Lívia   KOZLOVÁ 
      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/A.2: 
MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu komisiu  v zložení: 
predseda   -  Igor  JENDRUCH 
členovia  -  Vladislav  PROBALA 
      Ing. Štefan KLEIN 
      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 27. júnu  2012. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti SKI Plejsy a.s. Košice za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Centrum s.r.o. Krompachy za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o. za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti PVS a.s. Poprad za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Kromsat s.r.o. Krompachy za rok 2011. 

      
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti BHMK  s.r.o. Krompachy za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Termokomplex  s.r.o. Krompachy za rok 2011. 

 

      
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy  s.r.o. Krompachy za rok 2011. 

 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. Všetci poslanci MsZ a primátorka 
mesta odovzdali v stanovenom termíne majetkové priznanie v súlade so zákonom č. 357/2004  
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

   
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.12: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o zázname a výsledku následnej finančnej kontroly č. 3: platby za zber, odvoz 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Krompachy. 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.13: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o správe  a výsledku následnej finančnej kontroly č. 4: úhrada nájomného 
z nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a plnenie ďalších povinností, vyplývajúcich zo 
zmluvných vzťahov, vykonanú v Termokomplex spol. s r.o. Krompachy. 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.14: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o správe a výsledku následnej finančnej kontroly č. 5: náklady na opravy a údržbu 
nebytových priestorov, vykonanú v spoločnosti Termokomplex spol. s r.o. Krompachy. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012 
  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.15: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o výsledku kontroly č. 6: splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov (pri inventarizácii), vykonanú na Mestskom úrade Krompachy, ekonomické 
oddelenie a oddelenie majetku a regionálneho rozvoja. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012 
  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.16 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o riešení  pre povoľovanie vyhradených parkovísk pre osobné motorové vozidlá 
občanov s ŤZP. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012 
  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.17: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o  Návrhu Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na udelenie „Ceny Košického 
samosprávneho kraja“ Martinovi Neubelerovi. 
 

V Krompachoch 27. júna 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.18: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o zmluvách o nájme nebytových priestorov a nájomných zmluvách na pozemky 
vo vlastníctve mesta Krompachy.   
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.19: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu                            
č. 7/2011o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
 

V Krompachoch 27. júna 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.20: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
pozmeňovací  návrh predkladateľa k Návrhu Doplnku č. 2  Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Krompachy č. 7/2011  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.21: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o vydaní Smernice primátora č. 2/2012 - Organizačný poriadok a Organizačnú 
štruktúru Mestského úradu v Krompachoch  s účinnosťou od 1. júna 2012. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.22: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu  Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku efektívnosti vkladov majetku 
mesta do obchodných spoločností.          
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.23: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti PO WOPAX s.r.o. Krompachy za rok 2011. 
V Krompachoch 27. júna 2012.   
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.24: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy Ing. Miroslava 
POLNIŠERA na základe písomnej žiadosti k 30. júnu 2012. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.25: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade  spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy Vladimíra 
PUCHALU na základe písomnej žiadosti k 27. júnu 2012. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj jednoizbového bytu č. 1 na prvom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. 
SNP č.1050/1 Jane Horváthovej, rod. Horváthovej, slobodnej,   trvale bytom Maurerova č. 50, 
053 42 Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste 
vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
3.900 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 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 a zároveň vyvolávacia cena pre jednoizbový byt bola vo výške 
3.800,00 €. 

 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.2 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre 
k.ú. Krompachy a to: 
 

- parcela C-KN 1667/1 – orná pôda s výmerou 543 m2  
- parcela C-KN 1666/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 675 m2 

 
podľa geometrického plánu č. 52/2011 zo dňa 7.2.2012 vyhotoveného geodetom Jánom 
Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, Ing. Štefanovi Hedvigovi, bytom 
Banská ul. č. 13, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
21.753,48 € (t.j. 17,86 €/m2) a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30.12.2012 
spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.3 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva 
č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- pozemku parcela  C-KN  25/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m2  
- pozemku parcela C-KN 245/2, záhrady s výmerou 160 m2 

za účelom rozšírenia pozemku na dobudovanie skladovacích priestorov pri objekte 
obchodných priestorov s.č. 1077 na Cintorínskej ulici v Krompachoch, spoločnosti          
Atrex s.r.o.,  Krčméryho 1, Spišská Nová Ves formou priameho predaja najmenej za cenu vo 
výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého 
posudku č. 33/2012 zo dňa 15.05.2012 vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 
12,10 €/m2 s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho 

 

V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.4 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva 
č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- pozemku parcela  C-KN  2898/2, diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
245 m2 a diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2 

za účelom rozšírenia a ohradenia pozemku pri rodinnom dome s.č. 944 na Maurerovej ulici 
v Krompachoch, Pavlovi Voškovi a manželke Karin Voškovej, rod. Sedlackej, obaja bytom 
Maurerova 16, Krompachy formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku              
č. 33/2012 zo dňa 15.05.2012 vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 9,32 €/m2 
s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. 

 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

          

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.5 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva 
č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch, parcela  C-KN  1132/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1882 m2  

- stavbu materskej školy na Trangusovej ul. s.č. 351 stojacu na parcele 1132/1 
formou obchodnej verejnej súťaže za cenu minimálne vo výške 117.000,- €. 
 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.6 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Úpravu  rozpočtu škôl a školských zariadení na území    mesta    Krompachy   na rok   2012 
po  dohodovacom konaní podľa predloženého návrhu. 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.7 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2012 
s doplnením prioritne vykonať kontroly v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta: 
Centrum s.r.o. Krompachy,  Ekover s.r.o. Spišské Vlachy, SEZO Spiš s.r.o., PO WOPAX 
s.r.o. Krompachy. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.8 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov (kancelárií) v Dome kultúry na Námestí 
slobody č. 2 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/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka  

V Y H L A S U J E 
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obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

• Predmet prenájmu: 
nebytový priestor  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 
na prvom poschodí vľavo od schodiska s výmerou 43 m2 pozostávajúci s dvoch 

miestností, vhodný pre zriadenie kancelárie 
Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je 
zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 
Minimálna požadovaná výška nájomného: 
Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

vo výške 20 € / m2 / rok 
V nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, odvod  
zrážkovej vody, elektrická energia) 

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 2.7.2012 

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 13.8.2012, o 12.00 hod. 
3. Doba nájmu sa stanovuje na 5 rokov, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie. 
5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 
6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 
- označenie navrhovateľa, 
- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- súhlas s podmienkami súťaže. 

7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie 
staršieho ako 3 mesiace. 

8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 
predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 13. augusta 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

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

11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim 
návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorom mesta. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy 
je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi súťaže. 
V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže 
neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom 
prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi 
v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie 
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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. 

1. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 
Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 
Erika Balážová, tel. 053/4192225 

2. Obhliadku nebytového priesoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po predchádzajúcom 
dohovore Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192225 

3. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia. 
• Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

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

s viditeľným označením – textom: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS – NÁJOM NP v Dome kultúry“ 

• 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. 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 
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
V Krompachoch 27. júna 2012    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.9 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
kúpu nehnuteľnosti na Starej Maši v Krompachoch, zapísaných v liste vlastníctva č. 267 pre 
k.ú. Krompachy a to: 

- parcela C-KN 1294 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m2  
- parcela C-KN 1278/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m2 
- stavba rodinného domu s.č. 1304, stojaca na parcele C-KN 1294 

od Anny Dirdovej, rod. Dirdovej, trvale bytom Stará Maša č. 18, Krompachy. 
Kúpna cena je stanovená dohodou maximálne 4.500 € a bude zaplatená do 7 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy.  
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.10 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzavretie čiastkovej zmluvy medzi Mestom Krompachy, Námestie slobody č. 1, Krompachy, 
IČO: 329282 a poľovníckou organizáciou Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie 
Krompachy, IČO: 35516291, na základe ktorej primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová zvolá 
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri číslo 36 „KROMPACHY“ 
v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a na zhromaždení 
vlastníkov poľovných pozemkov bude mesto zastupovať tak, aby bol zachovaný doterajší stav 
užívania poľovných pozemkov vo vlastníctva Mesta Krompachy.  
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.11 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy po 
schválení poslaneckého návrhu poslankyne Ing. Alžbety Perháčovej so zmenou : za nebytové 
priestory a stavby vo výške 1,00 € a za pozemky vo  výške  0,25  €. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.12 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zabezpečovanie zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnosti 
EKOVER s.r.o., so sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 31691021, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 4725/V, ako spoločnosti, 
ktorej môže byť zadané vykonávanie tejto činnosti bez verejného obstarávania z dôvodu, že nad 
touto spoločnosťou mesto ako spoločník vykonáva kontrolu a v tejto spoločnosti vlastní mesto 
obchodný podiel, pričom táto spoločnosť vykonáva podstatnú časť tejto činnosti pre 
spoločníkov, ktorými sú obce a mestá. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.13 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 8 - finančné prostriedky z predaja pozemkov .  

 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.14 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 9 - finančné prostriedky z FRB na úhradu výmeny okien v DOS Krompachy. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
      

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.15 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie  č. 10 -  finančné prostriedky  z rezervného fondu na investičné akcie. 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.16 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 14  – presun finančných prostriedkov na opravu komunikácií 
a mostov. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.17 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov v 
súlade s ust. § 11, písm. l) za konateľa spoločnosti Bytového hospodárstva mesta Krompachy 
Vladimíra PUCHALU s účinnosťou od 28. júna 2012. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/D.1 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a 
§ 4 ods. 3 písm. p) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, a v zmysle § 140 ods. 9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa čl. 
V zákona č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na 
všeobecne záväznom nariadení mesta Krompachy o výške príspevku na režijné náklady 
v školskej jedálni. 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/D.2 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na  Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
v zmysle pozmeňujúceho návrhu predkladateľa nasledovne:  

 
1. V čl.1 bod (4) v § 4 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta. 

2. V čl. 1 bod (8) § 14 ods. 1 znie: 

„1) Výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje na 1,20 €.“. 

3. V čl. 1 bod (9) sa vypúšťa. 

4. V čl. 2 bod (2) sa slová „nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli“ nahrádzajú slovami „nadobúda účinnosť 1. augusta 2012“. 

 

V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/E.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje primátorku mesta Krompachy: 
zvolať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v súlade s ustanovením § 5 zákona          
č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve. 
       Termín : 31. decembra  2012  
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/F.1: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy: 
dať do súladu s platnou legislatívou nájom nebytových priestorov užívaných ZUŠ 
v Krompachoch. 

Termín : 31. júla   2012  
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/G.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje: 
hlavného kontrolóra mesta Krompachy na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2012. 
 

V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 16/C.1 zo dňa 27. júna 2012 (predaj bytu Jane Horváthovej). 
       Termín : 31. augusta 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.2 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 16/C.2 zo dňa 27. júna 2012 (predaj nehnuteľnosti Ing. Štefanovi Hedvigovi). 
       Termín : 31. augusta 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

        

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.3 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zverejniť zámer predať majetok v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 16/C.3 zo dňa 27. 
júna 2012 podľa schváleného spôsobu predaja na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na 
internetovej stránke mesta Krompachy (predaj nehnuteľnosti pre spoločnosť Atrex). 
       Termín : 31. júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.4 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zverejniť zámer predať majetok v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 16/C.4 zo dňa 27. 
júna 2012 podľa schváleného spôsobu predaja na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na 
internetovej stránke mesta Krompachy (predaj nehnuteľnosti Pavlovi Voškovi s manželkou). 
       Termín : 31. júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.5 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
spracovať súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže 
a predložiť ich na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 16/C.5 zo dňa 27. júna 2012 (zámer predať nehnuteľnosť na Trangusovej ulici 
– bývalá MŠ). 
       Termín : 31. júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

             

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.6 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 16/C.8 zo dňa 27. júna 2012 v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta 
Krompachy a na web stránke mesta Krompachy (prenájom priestorov v Dome kultúry). 

       Termín : 2. júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ   
      

V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.7 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 16/C.9 zo dňa 27. júna 2012 (kúpa nehnuteľnosti od A. Dirdovej). 
       Termín : 31. augusta 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.8 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie  VZN č. 2/2012 o   výške príspevku na 
režijné náklady v školskej jedálni na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta. 

Termín : 15.  júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/H.9 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zverejniť Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy na 
úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta Krompachy. 

Termín : 31.  júla 2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
       

UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/I.1 
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu MsÚ: 
zaslaním Návrhu Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na udelenie „Ceny Košického 
samosprávneho kraja“ Martinovi Neubelerovi na Úrad Košického samosprávneho kraja, 
organizačný odbor, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a na e-mailovú adresu 
slavka.sokoliova@vucke.sk. a  anna.bonova@vucke.sk. 

Termín : 20. septembra  2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 27. júna 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/J.1 
MsZ v Krompachoch žiada prednostu MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

Termín : 15. júla  2012  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
 

V Krompachoch 27. júna 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 


