
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie MsZ 

zo dňa 6.11. 2013 
 

Prítomní:   Ing. Alžbeta Perháčová – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
   Mgr. Marta Mičeková – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
   Ing. Štefan Klein – člen komisie - ospravedlnený 
   Ing. Dušan Török – člen komisie  

Ing. Janka Pobiecka – členka komisie   
Ing. Pavol Bandžuch – člen komisie - ospravedlnený 
Ján Pribičko – člen komisie  
Igor Cuker – člen komisie - ospravedlnený  

 
Za mestský úrad: Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta 
   Ing. Erika Balážová – vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 
     
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Majetkové návrhy 
3. Rôzne 
4. Záver. 

 
 
K bodu č. 1: Otvorenie 
 Predsedníčka komisie privítala všetkých prítomných členov Finančnej a majetkovej 
komisie, zástupcov vedenia mesta, všetkých prizvaných hostí a zasadnutie viedla. 
 
K bodu č. 2: Majetkové návrhy 
 

a) Návrh na kúpu pozemkov v Krompachoch od p. Evy Ambrúžovej, bytom 
Buzulucká 680/11, Košice 

Parcely zapísané na LV č. 2380 v podiele 1/1 z celku: 
- parcela E-KN 90717/1 – orná pôda s výmerou 769 m2 (za 10 €/m2) 
- parcela C-KN 1136 – zast. pl. a nádvoria s výmerou 98 m2 (za 10 €/m2) 
- parcela E-KN 93150 – orná pôda s výmerou 1626 m2 (za 3 €/m2) 

      
Parcela zapísaná na LV č. 2718 v podiele 1/6 z celku: 
- parcela E-KN 93294 – orná pôda s výmerou 86 m2 (za 3 €/m2). 

 
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 13 591 €. Nakoľko sa pozemky nachádzajú  
pod verejnoprospešnými stavbami v meste Krompachy, ktoré sú využívané občanmi mesta 
zámerom mesta Krompachy je tieto pozemky odkúpiť. 
 
Stanovisko komisie: 
Finančná na majetková komisia odporúča MsZ schváliť odkúpenie pozemkov od p. Evy 
Ambrúžovej, bytom Buzulucká 680/11, Košice podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie:      prítomní: 5 za: 5     proti: 0      zdržal sa: 0 
 



K bodu č. 3: Rôzne  
- žiadne  
 
K bodu č. 4: Záver   
 Predsedníčka komisie sa poďakovala všetkým prítomným členom, vedeniu mesta 
a prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie ukončila 
 
 
V Krompachoch  6. 11. 2013 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Alžbeta Perháčová 
             Predseda FaMK 
 


