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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

členovia  -  Ing. Lívia   KOZLOVÁ 

     Oľga   DZIMKOVÁ 

 

 

   

V Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 22. máju  2013. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

          

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – PVS a.s. Poprad. 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – PO WOPAX s.r.o. Krompachy. 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – KROMSAT s.r.o. Krompachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – TERMOKOMPLEX  s.r.o. Krompachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – MESTSKÉ LESY  Krompachy s.r.o. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za 

rok 2012 – BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontrol:  

- kontrola vedenie evidencie a vybavovanie sťažností a petícií, došlých na Mestský úrad          

v Krompachoch za obdobie od 1.1.2011 až 31.12.2012;  

- následná finančná kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

personálnej agendy za obdobie 1.1.2007 – 31.12.2012. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

           

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu o udelení Ceny mesta Krompachy FK Pokrok SEZ Krompachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje:  

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 20/G.7 zo dňa 23. októbra 2012 do 30. septembra 2013 

(ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31. decembra  2013 zabezpečiť vyhotovenie 

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

kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 20/E.7 zo dňa 23. októbra 2012 

(predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy, parcela C-KN 25/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m
2
 na základe 

geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 21.3.2012 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom 

spoločnosti Atrex s.r.o., Krčméryho 1, Spišská Nová Ves, IČO: 36194484, za účelom rozšírenia 

pozemku na dobudovanie skladovacích priestorov pri objekte obchodných priestorov s.č. 1077 

na Cintorínskej ulici v Krompachoch, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2012 zo 

dňa 15.5.2012 vo výške 12,10 €/m
2
, t.j. 7.804,50 € za celú výmeru a bude zaplatená najneskôr do 
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7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami).Termín uznesenia bol 

predlžený uznesením č. 24/C.2 zo dňa 20.februára 2013 do 30. apríla 2013. 

        Termín : 30. septembra 2013  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

použitie peňažného fondu mesta – fondu rozvoja bývania v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením č. 4/1995 o fonde rozvoja bývania mesta Krompachy § 3 bod 1 – zabezpečenie 

služieb spojených s užívaním  bytového fondu mesta v čiastke 77 000,- €.  

         

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

rozpočtové opatrenie č. 11 -  úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov, príjmových finančných 

operácií a bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 106 930,- €. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

odpustenie vyrubeného sankčného úroku v sume 20 720,08 € pre Nemocnicu Krompachy za 

odkúpený drobný hmotný investičný majetok.  

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

Uznesenie č. 28/D.3 primátorkou mesta Krompachy nebolo podpísané. 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov a priľahlých 

pozemkov tvoriace Hnedý priemyselný park na Hornádskej ul. 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 súlade s Uznesením MsZ č. 28/........zo dňa 22.05.2013  

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 Predmet prenájmu: 

 

budúci areál Hnedého priemyselného parku: 

nebytové priestory: 

- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3507 m
2
 

- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m
2
 

- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 283 m
2
 

- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 317 m
2
 

pozemky: 

- priľahlé zastavané plochy s výmerou 13.594 m
2
 

 



7 
 

Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách mimo 

zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy) – parcely CKN 1716/2, 

1887/1, 1887/5, 1887/6, 1887/7, 1889/39, 1889/40, 1889/46, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 

1889/52, 1889/53, 1889/106.  

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške  345.000,00 EUR za celú dobu nájmu 

 

Doba nájmu: 

- nájom je stanovený na dobu určitú – 15 rokov  

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 29.05.2013 

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 19.06.2013 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

4. 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, 

- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

a) nájomné bude splatné vopred v celosti do jedného roka od podpísania nájomnej 

zmluvy  

b) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v budúcom priemyselnom parku  na základe 

podnikateľských aktivít vytvorenie 122 pracovných miest s udržateľnosťou 5 rokov 

c) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v priemyselnom parku objem investovaných 

finančných prostriedkov vo výške 2.700.000,- EUR za obdobie 5 rokov 

d) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 

odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do 1 mesiaca od termínu jeho splatnosti. 

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

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 19.06.2013, 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 najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským zastupiteľstvom. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže 

v mestskom zastupiteľstve.  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 nájomnej zmluvy. V takom prípade bude predmet nájmu ponúknutý záujemcovi, 

http://www.krompachy.sk/
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ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 

predložených návrhov. 

11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

12. 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. 

13. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. 

rozvoja tel. 053/4192225 . 

14. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka. 

  

 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: 

 

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM  HPP“ 

 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 a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov. 

                                                                       

V Krompachoch 

dňa ..................2013 

........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

Zverejnené v regionálnej tlači dňa ..................... 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

1. zámer predať časti pozemkov v záhrade na Cintorínskej ulici - časť parcely E-KN 90914 

diel 1 s výmerou 93 m
2
 a časť parcely E-KN 92443/15 diel 2 s výmerou 39 m

2 
- vo vlastníctve 

mesta Krompachy zapísaných v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy v zmysle 

geometrického plánu č. 13/2013 zo dňa 8.2.2013 vyhotoveného GEOKAN s.r.o., Spišská 

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

o majetku obcí v platnom znení): 

formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení pre školy a školské zariadenia po dohodovacom 

konaní na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2013 

s doplnením na základe poslaneckých návrhov: 

1. previesť kontrolu hospodárenia v SEZO Spiš za obdobie rokov 2003 – 2012 vynakladania 

prostriedkov mesta Krompachy, dotačných príspevkov a príspevkov Recyklačného fondu 

a Envipaku. 

2. previesť kontrolu využitia strojov a zariadení v majetku SEZO Spiš od jeho nadobudnutia 

vrátane roku 2012. 

3. preveriť správnosť výpočtu tvorby fondu opráv pre bytové domy spravované BHMK s.r.o. 

Krompachy  od roku 2007 – 31.12.2012. 

  
 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom 

realizáciu projektu „Krompachy - revitalizácia mesta po povodní“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP; 

c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j. vo výške  60 561,81 eur. 
 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

udelenie Ceny  mesta Krompachy FK Pokrok SEZ Krompachy za  rok 2013 pri príležitosti 100. 

výročia založenia klubu Pokrok Krompachy. 
 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy podľa predloženého návrhu. 

Krompachoch 22. mája  2013   

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

peňažnú odmenu v čiastke 500,--  € pre FK Pokrok SEZ Krompachy pri príležitosti 100. výročia 

založenia klubu Pokrok Krompachy. 

 

Krompachoch 22. mája  2013   

     Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                  primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

založenie miestnej akčnej skupiny (ďalej „MAS“) s názvom  MAS Sľubica, o.z. 

 

Krompachoch 22. mája  2013 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

členstvo mesta Krompachy v MAS Sľubica, o.z.. 

 

Krompachoch 22. mája  2013 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

výšku ročného členského príspevku 0,50 € na obyvateľa obce/rok, maximálne  500,00 €/rok. 

 

Krompachoch 22. mája  2013 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-P04-13-2-LSKxP pod názvom 

„Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy“. 
b) Výšku celkových výdavkov na projekt :  2 186 808,00  € . 

c) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt :   2 186 808,00 €. 

d) Výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

oprávnených výdavkov  5 % :   109 340,40  €. 

e) Spôsob financovania projektu (vlastné zdroje/cudzie zdroje (úverové) 

zdroje/kombinácia vlastných zdrojov a cudzích (úverových) zdrojov): vlastné zdroje. 

 

Krompachoch 22. mája  2013 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.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 2013. 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

          

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.2: 

MsZ v Krompachoch poveruje primátorku mesta Krompachy, Ing. Ivetu Rušinovú: 

zastupovať mesto v organoch MAS Sľubica, o.z.  
 

Krompachoch 22. mája  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

zabezpečiť úpravu rozpočtu v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/D.1 zo dňa 22. mája 

2013 ( použitie   fondu rozvoja bývania). 

        Termín : 31. mája 2013  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

zabezpečiť odpísanie pohľadávky z účtovníctva mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 28/D.3 zo dňa 22. mája 2013 (Nemocnica Krompachy s.r.o.). 

        Termín : 23. mája 2013  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 28/D.4 zo dňa 22. mája 2013. 

        Termín : 29. mája 2013  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

Krompachoch 22. mája  2013 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

Uznesenie č. 28/F.2 primátorkou mesta Krompachy nebolo podpísané. 

 UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť 

zverejnenie zámeru na internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači (predaj 

časti pozemkov v záhrade na Cintorínskej ulici v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

28/D.5 zo dňa 22. mája 2013).    Termín : 30. júna 2013  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/G.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť zverenie všetkých mestských nájomných bytov  do správy Bytového hospodárstva 

mesta Krompachy s.r.o.. Okrem mestských bytov, ktoré patria do správy iného správcu.  

                                                                                                Termín : do 31. decembra 2013 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/G.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

bezodkladne uhradiť Bytovému hospodárstvu mesta Krompachy s.r.o. všetky záväzky, ktoré 

mesto Krompachy  má voči nemu, najmä záväzky súvisiace so zabezpečovaním všetkých 

služieb, spojených so správou mestských nájomných bytov. 

        Termín : 1. júna 2013 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/G.3: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

aby pri výkone funkcie valného zhromaždenia Bytového hospodárstva mesta Krompachy 

s.r.o. (ďalej ako “BHMK”) poverila konateľa BHMK rokovať a uzatvoriť pôžičku za účelom 

vykrytia strát BHMK a úhrady záväzkov BHMK. 

Termín : 30. júna 2013 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/G.4: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

písomne požiadať spoločnosť PVS o stanovisko k výsledkom hospodárenia v súvislosti 

s vykázanou stratou a vynaloženými nákladmi na odmeny a platy. 

Termín : 15. júna 2013 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. mája   2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie MsZ v Krompachoch  č. 13/E.29 zo dňa 15. februára 2012: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

 predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP pod názvom 

„Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy“, 

 výšku celkových výdavkov na projekt: 2 186 808,- €, 

 výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 2 186 808,- €, 

 výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov:    5%  (tj. 109 340,40 €), 

 spôsob financovania projektu: vlastné zdroje. 
 

 Krompachoch 22. mája  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

   

 

          

  

 

 


