
1 
 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

členovia  -  Igor    JENDRUCH 

     Samuel   ČIASNOHA  

 

 

   

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu  komisiu  v zložení: 

predseda   -  Rudolf  ČIASNOHA 

členovia  -  Ing. Ľuboš  ONTKO 

     Vladimír  PUCHALA 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 24. aprílu  2013. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu k  plánovaným aktivitám OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu) SPIŠ . 
 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta 

Krompachy podľa stavu k 31.12.2012. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2012. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2012. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

2012.     

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly:  

- kontrola plnenia uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom Krompachy v období          

od 1.5.2011 do 31.12.2012. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2012 predloženú spoločnosťou 

Termokomplex s.r.o. Krompachy. 

         

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

priemernú mesačnú mzdu v NH SR vyčíslenú Štatistickým úradom SR za rok 2012 vo výške 

805,00 €. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. 
 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu komisie MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu. 

 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/B.12 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o liste SEZO Spiš, Sadová 13, Spišská Nová Ves,  združenie obcí k predloženiu 

dokumentov a účtovných záznamov za obdobie rokov 2007 – 2011 pre hlavnú kontrolórku 

mesta Krompachy. 

 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu nehnuteľností na Družstevnej ulici v Krompachoch, zapísaných v liste vlastníctva č. 773 

pre k.ú. Krompachy a to: 

- parcela C-KN 2136 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 224 m
2
  

- parcela C-KN 2137 – záhrady s výmerou 159 m
2
 

- parcela C-KN 2138 – záhrady s výmerou 159 m
2
 

- parcela C-KN 2139 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 221 m
2
 

- stavba rodinného domu s.č. 726, stojaca na parcele C-KN 2139 

- stavba rodinného domu s.č. 728, stojaca na parcele C-KN 2136 

od Pavla Červeňa, rod. Červeňa, nar. 30.10.1952, bytom Kaľava 89. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 6.000 € a bude zaplatená do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy.  

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
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          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných 

v liste vlastníctva č. 1: 
- Dom smútku s.č. 775 na Cintorínskej ulici, 

- Dom smútku s.č. 1088 na Cinorínskej ulici, 

- Administratívna budova s.č. 56 na Maurerovej ulici, 

- Budova zámočníctva a kamenárstva s.č. 1082 na Trangusovej ulici, 

spoločnosti EKOVER, spol. s r. o. Spišské Vlachy na dobu určitú do 31.12.2018 za nájomné 

vo výške 3.439,00 € ročne, formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa nakoľko 

predmetné nebytové priestory sú dlhodobo užívané spoločnosťou EKOVER spol. s r.o. a jeho 

právnymi predchodcami (Brantner s.r.o. , Ekokrom s.r.o.), objekty využívajú a spravujú 

účelne, efektívne a hospodárne. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že Mesto Krompachy má do 

31.12.2018 uzatvorenú so spoločnosťou EKOVER s.r.o. Rámcovú zmluvu za účelom 

zabezpečenia verejnoprospešných služieb, utvárania a chránenie zdravých podmienok 

a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta, chránenia životného prostredia a za 

účelom zabezpečenia iných služieb a potrieb, ktoré sú výkonom samosprávy podľa zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou EKOVER, s.r.o. Spišské Vlachy ako nájomcom, ktorej 

predmetom sú nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Krompachy: 

- Dom smútku s.č. 775 na Cintorínskej ulici, 

- Dom smútku s.č. 1088 na Cinorínskej ulici, 

- Administratívna budova s.č. 56 na Maurerovej ulici, 

- Budova zámočníctva a kamenárstva s.č. 1082 na Trangusovej ulici, 

na dobu určitú do 31.12.2018 za cenu nájomného vo výške 3.439,00 € ročne. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného 

zreteľa a to: 

predaj rodinného domu súp. č. 573 na Hornádskej ulici, stojaceho na parcele C-KN 1803 

a pozemku, parcela C-KN 1803, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 106 m
2
, zapísaných v 

liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy Rozálii Gáborovej, rod. Horváthovej, nar. 2.9.1960, 

bytom Hornádska č. 52, Krompachy za kúpnu cenu 2.839,64 EUR.   

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že vyššie uvedené nehnuteľnosti boli 

predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 31.10.2005, schválenej na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa 25.10.2005, Uznesením č. 29/G-4. Na základe 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa účastníci zaviazali kúpnu zmluvu o prevode predmetnej 

nehnuteľnosti uzatvoriť až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vo výške 2.839,64 EUR               

(85.547,- Sk). V čase uzavretia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve platil iný režim schválenia 

prevodu nehnuteľností. Nakoľko posledná splátka bola uhradená až 18.02.2013, a teda celá 

výška kúpnej ceny bola už zaplatená, je potrebné schváliť opätovne prevod v mestskom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.     

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle § 588 Obč. zákonníka medzi Mestom Krompachy ako 

predávajúcim a Rozáliou Gáborovou, rod. Horváthovou, nar. 2.9.1960, bytom Hornádska       

č. 52, Krompachy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu s.č. 573 

na Hornádskej ulici vrátane pozemku, parcela C-KN 1803, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 106 m
2
.  

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
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predaj pozemkov zastavaných garážami na ul. J. B. Ivana v Krompachoch - parcela           

KN-C 287 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m
2
 a  parcela KN-C 288 – zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 28 m
2
,
 
obe zapísané v liste vlastníctva č. 1 MUDr. Ondrejovi 

Hojstričovi, rod. Hojstričovi, nar. 08.01.1951, bytom J. B. Ivana č. 6, 053 42 Krompachy,  za 

účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou vo 

vlastníctve nadobúdateľa.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 280,00 € 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 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov na prízemí bytového domu s.č. 1050 na ul. SNP č. 1 

v Krompachoch s výmerou 90 m
2
 uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a Zuzanou Uličnou, Víťaz 494 s Adriánou Pavľákovou, Mlynská č. 8, Krompachy za cenu 

18,55 EUR / m
2 
/ ročne. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností, uzavretú medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a občianskym združením Futbalový klub POKROK SEZ  

Krompachy ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov na 

futbalovom ihrisku na ul. SNP na dobu určitú 5 rokov za cenu 593,00 EUR ročne. 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti PO WOPAX, s. r. o. 

Krompachy na prevod obchodného podielu Mesta Krompachy zodpovedajúceho vkladu do 

základného imania spoločnosti vo výške 3.054,00 EUR. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zníženie nájomného o 50 %, t.j. 1,23 EUR za 1 m
2
 podlahovej plochy mesačne, za byt č. B1/1 

v bytovom dome A1, súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60 v Krompachoch, pre nájomcu 

Denisu Novákovú, nar. 21.1.1983, bytom Maurerova ulica č. 60 v Krompachoch, z dôvodu 

neprimerane vysokých nákladov za služby spojené s nájmom – elektrická energia a plyn, 

vyvolaných neustálym odstraňovaním závad spôsobených nadmernou vlhkosťou počnúc 

dňom 1.5.2013 do odstránenia vady.  

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2012 v celkovej výške 53.253,16 EUR. 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2012 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona 

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

      a doplnení     niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia mesta Krompachy vo výške 267 591,15 € zistený podľa § 2 písm. b) 

a c)  a § 10  

       ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej          

       samosprávy   v znení neskorších zmien a predpisov. 

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

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa  nevyčerpané  účelovo     

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

            cudzie prostriedky účelovo viazané predstavujú 72 039,51 € 

  -   zostatok z prebytku hospodárenia sa použije na tvorbu   peňažných fondov. 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozdelenie prostriedkov  za rok 2012 do fondov takto:         

  -   80 % prostriedkov,   t. j.     214 072,92  €  do rezervného fondu 

      -   20 % prostriedkov,   t. j.       53 518,23  €  do fondu rozvoja bývania     

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
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          primátorka mesta  

  UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 a) úrok vo výške 1,70  € za rok 2012 na účte sociálneho fondu ako  príjem sociálneho    

               fondu 

b) poplatok vo výške 59,99 € za rok 2012 na účte sociálneho fondu ako  výdavok   

                sociálneho fondu 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

 

  UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2012 - zisk   vo  výške   240 641,88 €    

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

 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

 

   UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2013 podľa predložené návrhu spoločnosti 

Termokomplex s.r.o. Krompachy.  

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy zahraničné služobné  cesty  do štátov 

Európskej únie v roku  2013. 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky (investičné akcie mesta) a na bežné 

výdavky mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách v znp.,  

§10 ods. 8 takto: 

projektová dokumentácia, investičné akcie        147 000,- 

rozhlasový a varovný systém                                  9 300,-  

nákup osobného automobilu pre                             5 000,- 

Zimná údržba ciest                                                25 000,-  

Spolu:                                                                  186 300,-   

Zostatok finančných prostriedkov, ktoré nie sú rozdelené: 27 772,92 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 9 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 7 000,- €. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 10 - finančné prostriedky z rezervného fondu na kapitálové a bežné 

výdavky (podľa zákona 586/2004 Z. z. §10 ods. 8) v čiastke 30 000,- €. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vedúcich kontrolných skupín mesta Krompachy pre vykonávanie protipožiarnych kontrol 

v meste Krompachy pre rok 2013: 

1. Ing. Peter  WOLF,  Hlavná 41, Krompachy 

2. Jaroslav  HLUBEŇ, Lorencova 7, Krompachy 

3. Karol  WOLF ml., Hlavná 41, Krompachy 

4. Imrich  SZEKELY ml., Sadová 21, Krompachy 

5. Juraj  LUČANSKÝ, Lorencova 7, Krompachy 

6. Martin  MIREK, Štúrova 24, Krompachy 

7. Ján   DAŇKO, SNP 7, Krompachy 

8. Ján   HOLDA, Lorencova 7, Krompachy 

 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Mgr. Martu Mičekovú do Rady školy Centra voľného času PRIMA Krompachy za 

zriaďovateľa. 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer založiť Občianske združenie MAS (Miestna akčná skupina) s obcami: Slovinky, 

Oľšavka, Slatvina, Vojkovce, Kolinovce, Kaľava, Hrišovce a mesta Krompachy v zmysle 

zákona    č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.   

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná  činnosť  na rok 2013 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                   . /   

1./Krompachy – revitalizácia mesta po povodní                                              

       (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu ) 

 

2./ Rekonštrukcia pavilónu D ZŠ Maurerova na materskú školu a detské jasle   

 (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu ) 
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3./ Krompachy- riešenie železničnej stanice a predstaničného  priestoru              

  (spracovanie štúdie ) 

 

4. / Krompachy riešenie dopravy na ceste II/547 križovatky ul. Hlavná, Šťúrova ,SNP. 

     ( spracovanie štúdie) 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/C.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľnosti medzi mestom Krompachy a Nemocnicou 

Krompachy s.r.o. zo dňa 27. júna 2008.  

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
predaj pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy - parcela C-KN 1396/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 212 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu č. 20/2013 zo dňa 05.04.2013 vyhotoveného geodetom Štefanom 

Gondom, za účelom scelenia pozemku Miroslavovi Dutkovi, nar. 13.08.1977, bytom Hlavná 

č. 17, Krompachy, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 12/2013 zo dňa 08.04.2013 vo 

výške 2,15 €/m
2
 t.j. 455,80 € za celú výmeru a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
zámer odkúpiť časť pozemku (cesta na ul. Kpt. Nálepku) - časť vo výmere 150 m

2
 od parcely 

C-KN 1948 zastavané plochy a nádvoria za cenu 9.000 EUR od Ing. Mareka Németha, bytom 

Medzilaborecká 21, Bratislava za účelom zriadenia prístupovej cesty na ul. Kpt. Nálepku.  

Presná výmera bude po schválení zámeru stanovená geometrickým plánom. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/D.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2013. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 24/D.5 zo dňa 24.02.2013, ktorým bola schválená Zmluva o nájme nebytových 

priestorov a ďalších nehnuteľností medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a občianskym združením Futbalový klub POKROK SEZ Krompachy  ako nájomcom, ktorej 

predmetom je prenájom nebytových priestorov na futbalovom ihrisku na ul. SNP na dobu 

určitú 5 rokov za cenu 593,00 EUR ročne. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 24/H.4 zo dňa 24.02.2013, ktorým MsZ ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť 

vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle Uznesenia č. 24/D.4 

zo dňa 20. februára 2013. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 24/D.6 zo dňa 20.02.2013 

MsZ v Krompachoch schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov prenájom objektu Krytej plavárne v Krompachoch na 

Maurerovej ulici súp. č. 61, stojacej na parcele C-KN 3027/2, zapísanej v liste vlastníctva č. 

1626, Súkromnej strednej odbornej škole SEZ Krompachy,  za účelom efektívnejšieho 

a hospodárnejšieho právneho vzťahu k užívaniu a prevádzkovaniu objektu krytej plavárne na 

dobu určitú 5 rokov za nájomné 1,00 € za 1 m
2
 ročne, t.j. 1.690,00 € ročne  formou uplatnenia 

prípadu hodného osobitného zreteľa nakoľko krytá plaváreň je dlhodobo prevádzkovaná 

Súkromnou strednou odbornou školou SEZ Krompachy na základe Zmluvy o zabezpečení 

služieb. Krytá plaváreň je stavebne súčasťou komplexu školy. Doterajší právny rámec na 

užívanie plavárne je pre mesto neefektívny a neúčelný.   

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.4: 

MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 24/D.7 zo dňa 20.02.2013 

MsZ v Krompachoch schvaľuje Zmluvu o nájme budovy, uzavretú medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a Súkromnou strednou odbornou školou SEZ Krompachy 

ako nájomcom, ktorého predmetom je  na schválenie prenájmu objektu Krytej plavárne na 

Maurerovej ulici s.č. 61 v Krompachoch na dobu určitú 5 rokov za cenu 1.690,00 EUR ročne. 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.5: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 24/H.5 zo dňa 20.02.2013 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy 

o nájme budovy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D.6 zo dňa 20.2.2013 

(prenájom objektu Krytej plavárne)      

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/E.6: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 15/J.1 zo dňa 18.apríla 2012 (plat primátora mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov a s účinnosťou  od 1. januára 2012 určilo mesačný plat 

primátora mesta vypočítaný  podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok 

priemernej mesačnej mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov; takto určený plat predstavuje  po zaokrúhlení sumu 2 281 Eur). 

 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/F.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje, 

že uznesením č. 15/J.1, s účinnosťou od 1. januára 2012, určilo mesačný plat primátora mesta 

vypočítaný podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej 

mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov; takto určený plat predstavoval po zaokrúhlení sumu 2281 Eur. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/G.1: 

MsZ v Krompachoch prerokovalo 

plat primátora mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 

1. januára 2013 určilo mesačný plat primátora mesta vypočítaný  podľa ustanovení § 3 a § 4 

ods. 1 bod 5,t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov; takto určený plat predstavuje  po zaokrúhlení sumu 

2 336 Eur. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/H.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na  Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 2/2013 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/I.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Ing. Štefana Kleina z Rady školy Centra voľného času PRIMA Krompachy, ktorý bol 

schválený do rady školy za zriaďovateľa. 

 
V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.1 zo dňa 24. apríla 2013 (kúpa nehnuteľnosti od pána 

Červeňa). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 30. júna 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 27/C.2 zo dňa 24. apríla 2013 (nájom nebytových priestorov pre spoločnosť Ekover s.r.o.). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 27/C.4 zo dňa 24. apríla 2013 (predaj nehnuteľnosti pani Rozálii Gáborovej). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 27/C.6 zo dňa 24. apríla 2013 (predaj pozemkov MUDr. Ondrejovi Hojstričovi). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru v zmysle uznesenia 

MsZ v Krompachoch č. 27/C.7 zo dňa 24. apríla 2013 (nájom nebytových priestorov pre Zuzanu 

Uličnú a Adriánu Pavľákovú). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.8 zo dňa 24. apríla 2013 (nájom nebytových priestorov 

pre Futbalový klub SEZ Krompachy). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 30. júna  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.9 zo dňa 24. apríla 2013 (PO WOPAX s.r.o.). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 27/C.10 zo dňa 24. apríla 2013 (dodatok k zmluve – Denisa Nováková). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 31. mája  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľom inštitúcií: 

zabezpečiť naloženie s vyradeným majetkom podľa predloženého návrhu Vyraďovacej komisie 

pri MsZ v Krompachoch.  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

                        a riaditelia inštitúcií 

        Termín  :  31. mája 2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch  č. 27/C.14 zo dňa 24. apríla 2013. 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 30. júna  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť úpravu rozpočtu v zmysle schváleného použitia rezervného fondu (v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/C.19 zo dňa 24. apríla 2013). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 30. apríla  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2013 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy vyhlásiť vyvesením na úradnej 

tabuli mesta a webovom sídle mesta.    Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 15.mája  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

          

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/J.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti medzi 

mestom Krompachy a Nemocnicou Krompachy s.r.o. zo dňa 27. júna 2008  a vyhlásiť 

vyvesením na  webovom sídle mesta.   Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 1. mája  2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 27. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 24. apríla  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 27/K.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 23/I.2 zo dňa 12. decembra 2013 do 30. júna 2013 

(vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 23/E.2 zo 

dňa 12. decembra 2012 (podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to: predaj časti pozemkov tvoriacich záhradkársku osadu Radosť 38-35 

Krompachy (pod Plejsami) – časť parcely č. 1886/1 s výmerou 1701 m
2
, časť parcely č. 3204/1 

s výmerou 1526 m
2
 a časť parcely č. 3526/1 s výmerou 603 m

2
 zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre 

k.ú. Krompachy vlastníkom záhradných chatiek a priľahlých pozemkov). 

        Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

        Termín  : 30. júna   2013 

V Krompachoch 24. apríla  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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