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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Samuel  ČIASNOHA  
členovia  -  Oľga  DZIMKOVÁ  
     Vladislav  PROBALA 
 
 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
   

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/A.2: 
MsZ v Krompachoch volí:  
Bc. Stanislava Kurtu za člena Vyraďovacej komisie pri MsZ v Krompachoch. 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
              primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 9. októbru   2013. 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o žiadosti spoločnosti KFŠ - DELTA Bardejov  na  predbežné schválenie 
investície na  spracovanie opotrebovaných pneumatík. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta 
Krompachy k 31.12.2013 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu hlavnej kontrolórky mesta Krompachy o nevykonaní kontroly v spoločnosti 
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o., ul. SNP 1, 053 42 Krompachy z dôvodu 
nepredloženia požadovaných dokumentov, účtovných záznamov. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 
2013/2014. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

       

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  
OPERAČNÝ   PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev 
v Krompachoch  na obdobie 2013-2014. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.1: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/G.4  zo dňa 22. mája 2013 – žiada primátorku 
mesta  v termíne do 30. septembra  2013  písomne požiadať spoločnosť PVS o stanovisko 
k výsledkom hospodárenia v súvislosti s vykázanou stratou a vynaloženými nákladmi na 
odmeny a platy.  

Termín  :  31. decembra  2013 
        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.2: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 29/F.6 – ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31. 
augusta  2013  zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 29/D.12 zo dňa 26. júna 2013 (kúpnu zmluvu na predaj bytu č. 1 na 
prízemí v bytovom dome s.č. 951, ul. Hlavnej č. 32 v Krompachoch Zuzane Vojčíkovej rod. 
Vojčíkovej, nar. 11.11.1988, trvale bytom Hlavná  č. 32, Krompachy za cenu 7.600,00 EUR). 

Termín   :  31. decembra  2013 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

Krompachoch 9. októbra  2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.3: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/E.1 – ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 30. 
septembra 2013 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia 
MsZ v Krompachoch č. 30/C.2 zo dňa 21. augusta 2013 (kúpnu zmluvu na predaj rodinného 
domu súp. č. 726 na parcele C-KN 2139, rodinného domu súp. č. 728 na parcele C-KN 2136 
a pozemky – parcela C-KN 2136, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 224 m2, parcela C-
KN 2137, záhrady s výmerou 159 m2, parcela C-KN 2138, záhrady s výmerou 159 m2, 
parcela C-KN 2139, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 221 m2, na ul. Družstevnej 
v Krompachoch Bartolomejovi Sivákovi, rod. Sivákovi, nar. 28.01.1985,bytom Banícka štvrť 
č. 14, Krompachy a manželke Denise Sivákovej, rod. Dirovej, nar. 30.09.1987, bytom 
Banícka štvrť č. 14, Krompachy v podiele 1/3 z celku za kúpnu cenu 2.033,33 EUR; 
Rastislavovi Dunkovi, rod. Dunkovi, nar. 01.06.1984, bytom Banícka štvrť 14, Krompachy 
a družke Alžbete Dirdovej, rod. Dirdovej, bytom Banícka štvrť 14, Krompachy v podiele 1/3 
z celku za kúpnu cenu 2.033,33 EUR; Stanislavovi Dirdovi, rod. Dirdovi, nar. 18.05.1987, 
bytom Banícka štvrť 13, Krompachy a družke Jane Dirdovej, rod. Dirdovej, nar. 03.07.1990, 
bytom Banícka štvrť 13, Krompachy, v podiele 1/3 z celku za kúpnu cenu 2.033,33 EUR. 
Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti je stanovená vo výške 6.100,- EUR). 

Termín  :  10. október   2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.4: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/F.1 – žiada primátorku mesta v termíne do 30. 
septembra 2013 zabezpečiť proces verejného obstarávania na „Koncesnú službu  pre obnovu 
sústavy verejného osvetlenia v meste Krompachy“ podľa  § 66  zákona č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 
predpisov v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/C.26  zo dňa 21. augusta 2013  
(spôsob financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Krompachy postupom  
podľa § 66 ( KONCESIA )  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov).  

Termín  :  31. decembra  2013 
        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.5: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013 – žiada primátorku 
mesta zabezpečiť vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta 
Krompachy spol. s r. o.  

Termín  :  15. október  2013 
        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.6: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 20/G.7 zo dňa 23. októbra 2012 do 31. decembra 2013 - 
ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31. decembra 2012 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 m2 na základe 
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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 €/m2, t.j. 7.804,50 € za celú výmeru a bude zaplatená najneskôr do 7 dní 
odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami). Termín uznesenia bol predĺžený 
uznesením č. 24/C.2 zo dňa 20. februára 2013 do 30. apríla 2013 a uznesením č. 28/C.1 zo dňa 22. 
mája 2013 do 30. septembra 2013. 

Termín   :  31. decembra  2013 
        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

Krompachoch 9. októbra  2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
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 výmerou212 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 20/2013 zo dňa 05.04.2013 vyhotoveného Štefanom Gondom, 
geodetom, za účelom scelenia pozemku Miroslavovi Dutkovi, nar. 13.08.1977,bytom Hlavná 
č. 17, Krompachy, za cenu vo výške 1.070,60 EUR (t.j. 5,05 EUR/m2) a bude zaplatená 
najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 12/2013 zo dňa 05.04.2013 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom bola stanovená vo výške 2,15 EUR/m2. 
 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného stavbou záhradnej chatky a priľahlého pozemku v Krompachoch 
– parcela C-KN 915/8 diel 1 s výmerou 30 m2a parcela C-KN 915/42 s výmerou 9 m2, obe 
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 29/2013 zo dňa 20.8.2013 vyhotoveného Jánom 
Zemanom , geodetom, IČO: 37176528 od parcely E-KN 92205/2, ostatné plochy s výmerou 
7674 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy  Petrovi Uličnému, nar. 
24.02.1963 a manželke Ľuboslave Uličnej rod. Miľovej, nar. 21.08.1963, obaja bytom 
Mlynská č. 6, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov 
zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa.   
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Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 195,00 EUR) a bude zaplatená 
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zriadenie záložného práva  v prospech záložného veriteľa, Ministerstva hospodárstva SR, 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832, v zastúpení Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 27 na nehnuteľnosti: 

- Krytá plaváreň, súp. č. 61, stojaca na parcele C-KN 3027/2, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1626, v k.ú. Krompachy: 

- Požiarna zbrojnica, súp. č. 945, stojaca na parcele C-KN 3017/1, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1, v k.ú. Krompachy: 

Hodnota zálohu je stanovená znaleckými posudkami vyhotovenými Ing. Jozefom Faithom, 
PhD., Jánošíková č. 2, 040 01 Košice vo výške spolu 854 000,00 EUR (643.000,- EUR pre 
krytú plaváreň - ZP č. 173/2013 zo dňa 27.8.2013 a vo výške 211 000,00 EUR pre požiarnu 
zbrojnicu - ZP č. 195/2013 zo dňa  4. 10. 2013)  

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predať časť pozemku na ul. Kpt. Nálepku – parcela C-KN 1940/3 s výmerou 27 
m2ktorá vznikla rozdelením parcely C-KN 1940/1, vodné plochy s výmerou 2157 m2, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 1/2011 
zo dňa 16.02.2013 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy 
 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení):  
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 5,00 €/m2, nakoľko 
žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku s rodinným domom a cez pozemok je zriadený 
prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. Pozemok je pre mesto inak nevyužiteľný. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer prenájmu časti pozemku C-KN 1278/1 s výmerou 525 m2 vo vlastníctve mesta 
Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na dobu 20 rokov za 
účelom zabezpečenia protipovodňových opatrení spojených s úpravou terénu a vytvorenia 
parkovacích miest pred vstupom do objektu spoločnosti HZ Metal s.r.o. na Starej Maši 
v Krompachoch. 
 
2. spôsob prenájmu časti pozemku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení):   
formou obchodnej verejnej súťaže za cenu vo výške za 2,00 EUR/m2/rok.  
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 26 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných  výdavkov 
v čiastke    7 556 ,- €. 

 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 27 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných  výdavkov 
v čiastke    6 310 ,- €. 

 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 28 -  úprava rozpočtu v rámci bežných  a kapitálových výdavkov 
v čiastke  7 263,- €. 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E.1: 
MsZ v Krompachoch odvoláva: 
členov Vyraďovacej komisie pri MsZ v Krompachoch - Ing. Štefana Kleina, Ing. Miroslava 
Polnišera a Annu Papcunovú. 
 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/F.1: 
MsZ v Krompachoch  nepotvrdzuje: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 30/C.27 zo dňa 21. augusta 2013: 
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vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r. o. 
(ďalej ako „spoločnosť), v ktorej má mesto Krompachy 100 % -nú  majetkovú účasť, ktorá 
strata prestavuje podľa schválenej účtovnej závierky sumu 176 138 €, pričom strata 
spoločnosti bude vykrytá nasledovne:  

a) za rok 2013 bude vykrytá strata vo výške 53 000 €, 
b) za rok 2014 bude vykrytá strata vo výške 61 569 € ,            
c) za rok 2015 bude vykrytá strata vo výške 61 569 €. 

       

V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G.1: 
MsZ v Krompachoch potvrdzuje: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 30/C.27 zo dňa 21. augusta 2013: 
vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r. o. 
(ďalej ako „spoločnosť), v ktorej má mesto Krompachy 100 % -nú  majetkovú účasť, ktorá 
strata prestavuje podľa schválenej účtovnej závierky sumu 176 138 €, pričom strata 
spoločnosti bude vykrytá nasledovne:  

d) za rok 2013 bude vykrytá strata vo výške 53 000 €, 
e) za rok 2014 bude vykrytá strata vo výške 61 569 € ,            
f) za rok 2015 bude vykrytá strata vo výške 61 569 €. 

 
V Krompachoch 9. októbra  2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

Uznesenie č. 31/G.1 zo dňa 9. októbra 2013 primátorka mesta nepodpísala.  
     

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G.2: 
MsZ v Krompachoch potvrdzuje: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 30/F.2 zo dňa 21. augusta 2013: 
žiada primátorku mesta v termíne do 31. augusta 2013 zabezpečiť vykrytie strát obchodnej 
spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r. o. v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 30/C.27 zo dňa 21. augusta 2013. 
 
V Krompachoch 9. októbra  2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

Uznesenie č. 31/G.2 zo dňa 9. októbra 2013 primátorka mesta nepodpísala.  
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 31/D.1 zo dňa 9. októbra 2013 (predaj pozemku Miroslavovi Dutkovi). 

   

 Termín  :  29. novembra 2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 31/D.2 zo dňa 9. októbra 2013 (predaj pozemku Petrovi Uličnému a manželke Ľuboslave 
Uličnej). 

   

 Termín  :  31. decembra  2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H.3: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie záložnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 31/D.3 zo dňa 9. októbra 2013 (záložné právo). 

   

 Termín  :  31. decembra  2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 



12 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H.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 formou 
uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 5,00 €/m2 v zmysle uznesenia 
MsZ v Krompachoch č. 31/D.4 zo dňa 9. októbra 2013 ( zámer predaja časti pozemku na ul. kpt. 
Nálepku). 

  

Termín  :  30. novembra 2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

        

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 9. októbra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H.5: 
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 v zmysle 
uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/D.5 zo dňa 9. októbra 2013 ( zámer predaja časti pozemku 
na ul. Stará Maša). 

  

Termín  :  30. novembra 2013 
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 9. októbra  2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

  

 
 


