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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

členovia  -  Mgr. Marta MIČEKOVÁ 

      Ing. Ľuboš  ONTKO 

                

  V Krompachoch 20. augusta  2014  

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí volebnú  komisiu  v zložení: 

predseda   -  Igor          JENDRUCH 

členovia  -  Ing. Lívia KOZLOVÁ 

     Samuel     ČIASNOHA 

                

 V Krompachoch 20. augusta  2014  

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/A.3: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Ing. Máriu TOMAŠOVÚ za hlavného kontrolóra mesta Krompachy s účinnosťou                

od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2020. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 20. augustu  2014.  

 
V Krompachoch 20. augusta  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

 informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- dodržiavanie VZN mesta 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 20. augusta  2014        

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2014. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy.  
 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za roky 2013 a 2014 a hodnotenie 

činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za obdobie 1994 – 2014. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 40/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrh na odstránenie navĺhania v bytovom dome A1 Maurerova ul. č. 60 

v Krompachoch. 

. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

1. „Cena primátora mesta Krompachy“ pani Valérii PEŇAZOVEJ, bytom Hlavná 

30, 053 42 Krompachy.  

2.  „Cena primátora mesta Krompachy“ pani Magdaléne PAULOVIČOVEJ, bytom 

Maurerova 1, 053 42 Krompachy.  

3.  „Cena primátora mesta Krompachy“ pani Marte ŠUMJACIOVEJ, bytom Stará 

cesta 2, 053 42 Krompachy.  

4.  „Cena primátora mesta Krompachy“ pani Márii FILOVEJ, bytom Poštová 4,   

053 42 Krompachy.  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

súhrnu správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2014. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu úpravy rozpočtu Centra voľného času PRIMA Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2014. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/C.1: 

MsZ v Krompachoch určuje: 

na základe § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou  od 1. septembra 2014, plat Ing. Márii TOMAŠOVEJ, hlavnému 

kontrolórovi Mesta Krompachy, podľa § 18c ods. 1) písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo výške 1 500,00 eur. 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov prenájom časti nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Krompachy a správe 

Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ul. č. 14 v Krompachoch, zapísaného 

v liste vlastníctva č. 1 a to časť kotolne súpisné číslo 632, postavenej na parcele C-KN 

2893/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m2 spoločnosti KOOR Východ, s.r.o., 

Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice. Predmetom prenájmu je výmera 12,95 m2 v miestnosti 

kotolne, súp. č. 632 na dobu 10 rokov za nájomné vo výške 20,00 EUR/m2/ročne za účelom 

umiestnenia technologického zriadenia. 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že  nebytový priestor – 

kotolňa, súp. č. 632 je t.č. v správe Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ul.       

č. 14 v Krompachoch na základe Zmluvy o výkone správy majetku zo dňa 3.9.2012 a dňa 

3.7.2013 bola medzi Mestom Krompachy (ako vlastníkom nebytového priestoru), Základnou 

školou s materskou školou (ako správcom nebytového priestoru) a spoločnosťou KOOR 

Východ, s.r.o. Košice (ako zhotoviteľom) uzatvorená Zmluva o spolupráci pri vybudovaní 

a riadení technológie na dodávku tepla č. ZOT-V-2013-2-000002. Rovnako má Mesto 

Krompachy so spoločnosťou KOOR Východ, s.r.o. uzatvorenú Zmluvu o koncesii na služby 

dodávky tepla do verejných škôl, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti KOOR Východ, 

s.r.o. navrhnúť, zriadiť a zabezpečovať služby dodávky tepla pre Základnú školu s materskou 

školou, Maurerova č. 14, Krompachy.  
 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme uzavretú medzi Základnou školou s materskou školou, Maurerova ul.14, 

Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou KOOR Východ, s.r.o. Košice ako 

nájomcom, ktorej predmetom je  prenájom časti nebytového priestoru – kotolne, súp. č. 632 

s výmerou 12,95 m2 na dobu určitú 10 rokov za cenu 20,00 EUR/m2 ročne. 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov predaj dvojizbového bytu č. 5 na prvom poschodí v bytovom dome s.č. 1050 na ul. 

SNP č.1 v Krompachoch, zapísaného v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, 

stojaceho na parcele C-KN 2848 Anne Slepčíkovej, trvale bytom SNP č. 1, Krompachy za 

cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom 

Hanulom vo výške 7.900 € formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko žiadateľka je 

dôchodkyňa, dlhodobo – viac ako 10 rokov obýva tento byt, nemá nedoplatky voči mestu 

Krompachy a pravidelne si uhrádza svoje záväzky súvisiace s užívaním bytu.   

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpnu zmluvu na predaj bytu č. 5 na prvom poschodí v bytovom dome s.č. 1050, ul. SNP č. 1 

v Krompachoch Anne Slepčíkovej, trvale bytom SNP č. 1, Krompachy za cenu 7.900,00 

EUR. 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti – parcela C-KN 26 s výmerou 35 m2 pri 

Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

________________________________________________________________ 
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Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, 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. 41/...... zo dňa 

20.08.2014 

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: 

Časť pozemku s výmerou 35 m2 – z parcely C-KN 26   
pri Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

Parcela C-KN 26 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

vo výške 20 € / m2 / rok 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 27.08.2014 

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 15.09.2014 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) 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, ktorý si navrhne 

nájomca, 

b) pozemok sa prenajíma výlučne pre účely umiestnenie predajného zariadenia 

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

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 15. 09 . 2014, 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 primátorkou mesta. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu víťazovi súťaže.  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 

http://www.krompachy.sk/
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prípade bude reklamná plocha ponúknutá záujemcovi, 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. 053/4192228. 

14. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia pozemku. 

  

 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 – NÁJOM POZEMKU C-KN 26“ 

 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 ..................2014 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

Zverejnené v regionálnej tlači dňa 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 8 na druhom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na       

ul. SNP č.1050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 

3992/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 3992/152043 

Františke Jurišincovej, trvale bytom Družstevná č. 32, 053 42 Krompachy. Bytový dom sa 

nachádza na parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. 

Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 9.000,00 

€ a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 32 na siedmom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na       

ul. SNP č.1050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 

3983/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 3983/152043 

Alžbete Pavolovej, trvale bytom Bystrany č. 162, 053 62 Bystrany. Bytový dom sa nachádza 

na parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 7.100,00 

€. Prvá splátka vo výške 3.000 € bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr v deň 

podpísania kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny vo výške 4.100 € bude uhradený formou 

rovnakých pravidelných mesačných splátok po dobu 24 mesiacov.  

 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 35 na siedmom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na       

ul. SNP č.1050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 

3992/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 3992/152043 

Emílii Repaskej, trvale bytom Bystrany č. 162, 053 62 Bystrany. Bytový dom sa nachádza na 

parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 7.100,00 

€. Prvá splátka vo výške 3.000 € bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr v deň 

podpísania kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny vo výške 4.100 € bude uhradený formou 

rovnakých pravidelných mesačných splátok po dobu 24 mesiacov.  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 14 na prízemí v bytovom dome v Krompachoch na Maurerovej 

ul. č. 790/17, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 

56/1019 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 56/1019 Helene 

Ščukovej, trvale bytom Maurerova č. 17, 053 42 Krompachy. Bytový dom sa nachádza na 

parcele KN 2879, byt č. 14 je zapísaný v liste vlastníctva č. 1835 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov vo výške 500,90 € a bude zaplatená na účet 

predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami 

súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemkov zastavaných garážami na ul. SNP v Krompachoch – parcela C-KN 1638, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy a diel 1 odčlenený od parcely E-KN 93218/1, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 26 m2 a pričlenený k parcele C-KN 1637 v zmysle geometrického plánu            

č. 8/2014 zo dňa 07.04.2014 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom, IČO: 11955724,  

zapísaný v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy Ing. Jozefovi Krížovi, trvale bytom 

SNP č. 5, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.     

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 260,00 EUR) a bude zaplatená 

najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou na ul. SNP v Krompachoch – diel 2 odčlenený od 

parcely E-KN 93218/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2 a pričlenený 

k parcele C-KN 1656 v zmysle geometrického plánu č. 8/2014 zo dňa 07.04.2014 

vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom, IČO: 11955724,  zapísaný v liste vlastníctva     

č. 2287 pre k.ú. Krompachy Marcelovi Krížovi, trvale bytom SNP č. 5, 053 42 Krompachy,  

za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa.     

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 150,00 EUR) a bude zaplatená 

najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlého pozemku na 

ul. Banícka štvrť v Krompachoch - parcela  KN-C 568, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 729 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Krompachy spoločnosti PRO 

HOMINAE s.r.o., Hlavná ul. č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36591815, zastúpenou MUDr. 

Vlastou Bratkovou, konateľkou  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku 

zastavaného stavbougarážou vo vlastníctve nadobúdateľa.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 3.645,00 € 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 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom 

Krompachy, Námestie slobody č. 1, Krompachy, IČO: 329 282, konajúceho prostredníctvom 

Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným a spoločnosťou Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361, zastúpenou Ing. Róbertom Truhanom, 

vedúcim odboru Projekty a Ing. Lýdiou Jackovou, vedúcou odd. Projektový inžiniering ako 

oprávneným, na stavbu „Krompachy – ul. Hornádska – úprava NN“ (3 ks podperné body pre 

nadzemné elektrické vedenie) na pozemku vo vlastníctve mesta – parcela E-KN 92604/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3475 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre k. ú. 

Krompachy. 

Predmetom zmluvy bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného strpieť umiestnenie 

elektricko-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena po ukončení stavby.  
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odmenu vo výške 30,00 EUR za jeden podperný 

bod a bude vyplatená po zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.14: 

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 zapísané 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy:  

- Pozemok, parcela C-KN 999, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1307 m2; 

Hodnota zálohu je stanovená znaleckým posudkom č. 37/2014 (mestský úrad + pozemok 

=1.230.000,- EUR) vyhotoveným Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa č. 1, 052 01 

Spišská Nová Ves. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zámer na odkúpenie dvoch bytov z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2015 nachádzajúcich 

sa na ul. Sadovej č. 2/551 v Krompachoch – parcela C-KN 196, zapísaných v liste vlastníctva 

č. 1751 od vlastníkov bytov Štefana Ďorka a manželky Jany Ďorkovej a Zdena Kozlíka 

a manželky Jany Kozlíkovej. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie finančných prostriedkov na odstránenie navĺhania v bytovom dome A1 Maurerova 

ul. č. 60 v Krompachoch, z Fondu rozvoja bývania. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 19 - úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií a bežných 

výdavkov na správu bytového fondu v čiastke  25 472,-- €.   

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

DODATOK č.1 k Zmluve o spolupráci pri vybudovaní a riadení technológie na dodávku tepla 

č. ZOT-V-2013-2-000002 zo dňa 3.7.2013 (ZŠ s MŠ Maurerova ul. Krompachy). 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Krompachy“ pánovi Jánovi LÖRINCOVI, 

bytom Krompachy,  Mlynská 5, 053 42 Krompachy.    

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ DETSKEJ NADÁCII MESTA 

KROMPACHY . 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ MUDr. Jánovi SIVÁKOVI – in memoriam. 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Mikulášovi ŠPRINCOVI –in memoriam. 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“  Milanovi VOŠOVI – in memoriam. 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Jánovi ULIČNÉMU – in memoriam 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenenie 

„Čestné občianstvo mesta Krompachy”. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 80,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených  

„Cenou mesta Krompachy“. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 70,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu 

Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených „Cenou primátora mesta Krompachy“.  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA Krompachy na rok 2014: 

 Schválený rozpočet  Návrh na úpravu rozpočtu  Zmena 

58 050 € 71 876,97 € + 13 826,97 € 

 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu  ZŠ Zemanská Krompachy na rok 2014: 

ZŠ Zemanská Schválený 

rozpočet  € 

Úprava v € Upravený 

rozpočet v € 

Vzdelávacie poukazy 0 300 300 

Asistent učiteľa 0 3 276 3 276 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ Maurerova ul. Krompachy na rok 2014: 

ZŠ s MŠ Maurerova Schválený 

rozpočet  € 

Úprava v € Upravený 

rozpočet v € 

Vzdelávacie poukazy 300 0 0 

Odchodné  2 137 2 137 2 137 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

čerpanie krátkodobých úverových prostriedkov od peňažného ústavu s najvýhodnejšími 

podmienkami, t. j Slovenskej sporiteľne v čiastke 360 000,- €,  s dobou splatnosti do 1 roka 

s možnosťou prolongácie na ďalšie obdobie, úrokovou sadzbou 1M EURIBOR+1,08%, 

spracovateľským poplatkom 0,10 % z poskytnutého objemu úveru, bez záväzkovej provízie a 

s ručením Bianko zmenkou na prefinancovanie poslednej faktúry od zhotoviteľa projektu 

Hnedý priemyselný park, ktorá bude predmetom žiadosti o refundáciu. 
 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.27: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

v súlade s uznesením MsZ č.  35 z 26. februára 2014 čerpanie úverových prostriedkov od 

peňažného ústavu s najvýhodnejšími podmienkami, t. j. Slovenskej sporiteľne, a. s.  v čiastke 

417 000,- € s dobou splatnosti 10 rokov, prvou splátkou v 01/2015, úrokovou sadzbou 1M 

EURIBOR+1,28%, spracovateľským poplatkom 0,10 % z poskytnutého objemu úveru, bez 

záväzkovej provízie a s ručením Bianko zmenkou na financovanie projektu Hnedý 

priemyselný park. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.28: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov odpísanie premlčaných záväzkov vo výške 2 353,26 € a pohľadávok vo výške 

25 795,35 € podľa priložených účtovných zostáv. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.29: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odpustenie vyrubeného sankčného úroku v sume 41 562,08 € pre Nemocnicu Krompachy 

z neuhradených faktúr za nájomné.   

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová uznesenie nepodpísala. 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.30: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy MZ SR OPZ 2014/ 2.1/01 – „Zabezpečenie  

rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach 

skupiny 5, ako aj na  zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“   za účelom 

realizácie projektu pod názvom „Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja mesta. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.31: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zabezpečenie realizácie projektu „Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry“ mestom po 

schválení žiadosti o NFP a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na financovanie 

projektu počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.32: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Financovanie projektu „Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry“ vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.  115 458,16  € .  

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.33: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

požiadanie o  úver vo výške 25.000 EUR poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/ za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve a jeho čerpania na opravu strechy bytového domu SNP 1050/1. 

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/D.34: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

plnomocenstvo pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Krompachy, SNP 

1050/1, IČO: 42324548, aby v ich mene a na ich účet vykonal všetky právne úkony týkajúce 

sa poskytnutia úveru od spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, IČO: 00151653, a to najmä na uzatvorenie a podpísanie zmluvy o stavebnom 

sporení, na podanie a podpísanie žiadosti o poskytnutie medzi úveru vrátane požadovanej 

dokumentácie k ich posúdeniu a schváleniu, na rokovanie a podpísanie zmluvy o úvere so 

spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., na podpísanie zmluvy o zriadení záložného práva, na 

základe ktorej sa zriadi záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., na podpisovanie 

požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov medzi úveru schváleného úveru a na 

zastupovanie vo veci prijímania a zasielania korešpondencie týkajúcej sa úverového vzťahu.   

 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 41/D.1,2 zo dňa 20. augusta 2014 (prenájom na nebytový priestor medzi mestom Krompachy 

a ZŠ s MŠ Maurerova ul. č. 14 v Krompachoch na základe Zmluvy o výkone správy majetku zo 

dňa 3.9.2012 a dňa 3.7.2013). 

        Termín: 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.3,4 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj bytu Anna Slepčíkovej). 

        Termín  : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.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. 41/D.5 zo dňa 20. augusta 2014 (nájomná zmluva – časť pozemku pri Dome 

kultúry). 

        Termín  : 27. augusta 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.6 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj bytu Františke Jurišincovej). 

        Termín   : 31. decembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.7 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj bytu Alžbete Pavolovej). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.8 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj bytu Emílli Repaskej). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.9 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj bytu Helene Ščukovej). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.10 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj pozemkov zastavaných garážami na ul. SNP 

v Krompachoch Ing. Jozefovi Krížovi). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.11 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj pozemkov zastavaných garážami na ul. SNP 

v Krompachoch Marcelovi Krížovi). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 41/D.12 zo dňa 20. augusta 2014 (predaj pozemku zastavaného stavbou spoločnosti PRO 

HOMINAE s.r.o., Hlavná ul. č. 1, 053 42 Krompachy). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť  vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

41/D.13 zo dňa 20. augusta 2014 (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou Východoslovenská distribučná). 

        Termín   : 30. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť  doručenie uznesenia na Okresný úrad, katastrálny odbor v Spišskej Novej Vsi 

k zrýchlenému konaniu návrhu na vklad záložnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 41/D.14 zo dňa 20. augusta 2014 (záložné právo  v prospech záložného 

veriteľa, Ministerstva hospodárstva SR). 

        Termín   : 31. augusta 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť uzatvorenie úverovej zmluvy na čerpanie úverových finančných prostriedkov  

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D.26,27 zo dňa 20. augusta 2014.  

        Termín   : 15. septembra 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť odpísanie  premlčaných záväzkov a pohľadávok  z účtovníctva mesta Krompachy v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D.28 zo dňa 20. augusta 2014.    

        Termín   : 31. augusta 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

  

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/E.15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť odpísanie  vyrúbeného sankčného úroku   pre Nemocnicu Krompachy s.r.o. z účtovníctva 

mesta v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D.29 zo dňa 20. augusta 2014.  

        Termín   : 31. augusta 2014 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová uznesenie nepodpísala. 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/F.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy,  

aby pri výkone funkcie valného zhromaždenia Bytového hospodárstva mesta Krompachy s. r. 

o. (ďalej ako „BHMK“) poverila konateľa BHMK rokovať a uzatvoriť Zmluvu o dielo na 

odstránenie navĺhania obvodových múrov a vnútorných stien v bytovom dome Maurerova 

60/A1 v Krompachoch v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D.16 zo dňa 20. 

augusta 2014 (použitie finančných prostriedkov na odstránenie navĺhania v bytovom dome 

A1 z Fondu rozvoja bývania).    Termín   : 31. augusta 2014 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/F.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy:  

uzatvoriť DODATOK č.1 k Zmluve o spolupráci pri vybudovaní a riadení technológie na 

dodávku tepla č. ZOT-V-2013-2-000002 zo dňa 3.7.2013 v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 41/D.18 zo dňa 20. augusta 2014. 

Termín   : 15. septembra  2014 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/F.3: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy:  

zabezpečiť účasť  pri hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 

ul. SNP 1050/1 Krompachy – úver SVB  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 41/D.34 

zo dňa 20. augusta 2014. 
Termín   : 25. augusta 2014 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 41. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. augusta  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 41/G.1: 

MsZ v Krompachoch žiada riaditeľku ZŠ s MŠ Maurerova ul. Krompachy:  

uzatvoriť DODATOK č.1 k Zmluve o spolupráci pri vybudovaní a riadení technológie na 

dodávku tepla č. ZOT-V-2013-2-000002 zo dňa 3.7.2013 v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 41/D.18 zo dňa 20. augusta 2014. 

Termín   : 15. septembra  2014 

        Zodpov.: Mgr. Slavomíra Kašická 

V Krompachoch 20. augusta  2014  

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 
 

 


