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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Igor JENDRUCH 

členovia  -  Oľga      DZIMKOVÁ 

  -  Ing. Eva DERDÁKOVÁ 

      

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch z radov občanov vo volebnom 

období 2014-2018: 

 

komisie MsZ finančnej a majetkovej: 

- Ing. Alena ONTKOVÁ, Maurerova 47, 053 42 Krompachy 

- Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ, Stará cesta 20, 053 42 Krompachy 

- Ján PRIBIČKO, Štúrova 33, 053 42 Krompachy 

- Ing. Beáta ĎURMANOVÁ, Poštová 2, 053 42 Krompachy 

- Mgr. Dávid ŠOLTÉS, Mlynská 6, 053 42 Krompachy 

- Silvia KAROLČÍKOVÁ – zapisovateľka, Slovinská 4, 053 42 Krompachy 

 

komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody: 

-  Ing. Anna MNICHOVÁ, Mlynská 9, 053 42 Krompachy 

- Ing. Vladimír LIZÁK, Trangusova 4, 053 42 Krompachy 

- Ing. Tomáš KANDRA, Lorencova 8, 053 42 Krompachy 

- Radoslav FURÍN, Lorencova 9, 053 42 Krompachy 

- František KURAJ, Lorencova 7, 053 42 Krompachy 

- Ing. Marián BANDŽUCH, SNP 43, 053 42 Krompachy 

- Ivo HINĎOŠ – zapisovateľ, Hlavná 1, 053 42 Krompachy 

 

komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu: 

- Marta BÁTOROVÁ, Slovinská 3, 053 42 Krompachy 

- František GOLIÁŠ, Slovinská 7, 053 42 Krompachy 

- Anna KRAKOVÁ, Lorencova 6, 053 42 Krompachy 

- Viera REPASKÁ, Slovinská 4, 053 42 Krompachy 

- Izabela SLOBODNÍKOVÁ, Lorencova 10, 053 42 Krompachy 

- PhDr. Imrich PAPCUN – zapisovateľ, Hlavná 41, 053 42 Krompachy 
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komisie MsZ školstva a športu: 

- Pavol VAĽKO, Hlavná 37, 053 42 Krompachy 

- Ján ŠMIDA, Mlynská 6, 053 42 Krompachy 

- Alena GMUCOVÁ, Štúrova 1, 053 42 Krompachy 

- Mária REPKOVÁ, Hlavná 18, 053 42 Krompachy 

- Jana FARKAŠOVÁ, Hlavná 23, 053 42 Krompachy 

- Mgr. Anna GRONDŽELOVÁ, Lorencova 8, 053 42 Krompachy 

- Mgr. Miloš KLEIN – zapisovateľ, Hôrka 11, 055 01 Margecany 
 

komisie MsZ kultúry a mládeže: 

- René BARTKO, Slovinská 8, 053 42 Krompachy 

- Janka CUKEROVÁ, Poštová 2, 053 42 Krompachy  

- Mgr. Martin CHOVANEC, Lorencova 3, 053 42 Krompachy 

- Jakub HORVÁTH, Slovinská 8, 053 42 Krompachy  

- Mária LONSKÁ, Lorencova 7, 053 42 Krompachy  

- Anna MIKELOVÁ, Banská 31, 053 42 Krompachy  

- Žofia SÍKOROVÁ – zapisovateľka, Mlynská 3, 053 42 Krompachy 

 

komisie MsZ podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku: 

- Ľubomír SEMKO, Mlynská 3, 053 42 Krompachy 

- Anna PAPCUNOVÁ, Slovinská 7, 053 42 Krompachy 

- Peter JENČÍK, Lorencova 1, 053 42 Krompachy 

- Miroslav KUNDRÁT, SNP 7, 053 42 Krompachy 

- Rudolf ČIASNOHA, Lorencova 5, 053 42 Krompachy 

- Vladislav PROBALA, Štúrova 8, 053 42 Krompachy 

- JUDr. Ingrid CHUDÍKOVÁ – zapisovateľka, Janka  Jesenského 4, 053 42 Krompachy 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch volí: 

členov ZPOZ-u: 

Mgr. Annu GRONDŽELOVÚ, bytom Krompachy, Lorencova 8 

Štefana LAHETU, bytom Krompachy, Slovinská 8 

Mgr. Katarínu ČURILLOVÚ Slobodníkovú, bytom Krompachy, Lorencova 10 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
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            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

z rady školy za zriaďovateľa: 

ZŠ s MŠ SNP:  Oľga Dzimková  - ukončenie poslaneckého mandátu 

   Vladimír Puchala  - ukončenie poslaneckého mandátu 

ZŠ s MŠ Maurerova: Mgr. Emil Muľ  - ukončenie pracovného pomeru  

   Igor Jendruch  - ukončenie poslaneckého mandátu 

   Samuel Čiasnoha  - ukončenie poslaneckého mandátu 

ZŠ Zemanská:  Ing. Alžbeta Perháčová - ukončenie poslaneckého mandátu 

   Mgr. Emil Muľ  - ukončenie pracovného pomeru 

   Rudolf Čiasnoha  - ukončenie poslaneckého mandátu 

CVČ:   Mgr. Marta Mičeková - ukončenie poslaneckého mandátu 

ZUŠ:    Rudolf Čiasnoha       - ukončenie poslaneckého mandátu 

MŠ Hlavná:  Ing. Ľuboš Ontko  - ukončenie poslaneckého mandátu 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/B.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

člena ZPOZ-u: 

Ing. Bela VARGU, bytom Krompachy, Kúpeľná 11 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 18. februáru 2015. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy  za rok 2014. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2014. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o vyhodnotení dotácií z rozpočtu mesta Krompachy za rok 2014. 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 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 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2014. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 8 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 
 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 9 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 
 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- vynaloženie finančných prostriedkov na opravy a údržbu v základnej škole s materskou 

školou 

- hospodárenie v školskej jedálni pri základnej škole 

- splnenie prijatých opatrení z NFK č. 1/2014 

- čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na poštovné a telekomunikačné služby 

- čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na reprezentačné a propagačné účely. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. 

V Krompachoch 18. februára 2015  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu „Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní  komunálneho 

odpadu a výkonu iných činnosti“.   
 

V Krompachoch 18. februára 2015  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/C.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

písomnú žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Základná organizácia 

Krompachy, na zrušenie VZN, ktorým sa spoplatňujú vyhradené parkovacie miesta pre 

občanov ZŤP. 
 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2162 zo dňa 03.08.2010 o nájme poľnohospodárskej pôdy 

uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov.   
 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorej predmetom je prenájom montážnej haly, prevádzkovej 

budovy, administratívnej budovy a priľahlých pozemkov v Hnedom priemyselnom parku na 

Hornádskej ulici v Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou Leader Light s.r.o., Gorkého 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433 na 

dobu 10 rokov za ročné nájomné vo výške 18.731,60 EUR. 

 V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/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 nehnuteľností na Družstevnej ulici v Krompachoch zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy – rodinný dom súp. č. 705 stojaci na parcele C-KN 

2091, rodinný dom súp. č. 706 stojaci na parcele C-KN 2086 a pozemky – parcela C-KN 

2086, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m2, parcela C-KN 2091, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 306 m2, parcela C-KN 2092, záhrady s výmerou 148 m2, dvom 

rodinám: Ladislavovi Sabolovi, nar. 26.08.1958 a manželke Kvetoslave Sabolovej, nar. 

18.08.1957, obaja bytom Banícka štvrť č. 13, Krompachy v podiele ½ z celku za kúpnu cenu 

6.500,00 EUR a Lubomírovi Polákovi, nar. 24.12.1964 a manželke Kvetoslave Polákovej, 

nar. 069.04.1958, obaja bytom Banícka štvrť 15, Krompachy v podiele ½ z celku, za kúpnu 

cenu 6.500,00 EUR formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nakoľko  

obe rodiny – Ladislav Sabol s manželkou a Lubomír Polák s manželkou t.č. bývajú v bytovom 

dome na Baníckej štvrti súp. č. 782 v Krompachoch, na základe platných nájomných zmlúv. 

Byty v bytovom dome sú vo veľmi zlom technickom stave, náklady na ich údržbu vysoko 

prevyšujú príjmy z prenájmu a tak je zámerom mesta postupne rodiny z bytového domu 

vysťahovať a bytový dom odstrániť. Možnosť prípadnej rekonštrukcie bytového domu 

vzhľadom k jeho terajšiemu technickému stavu by bola pre mesto neefektívna, nehospodárna 

a neúčelná.   

Nehnuteľnosti na Družstevnej ulici ponúkané na predaj sú prebytočným majetkom Mesta 

Krompachy a zámerom je ich predaj uvedeným rodinám z Baníckej štvrte, ktoré majú 

vysporiadané všetky záväzky voči mestu a nájomné si platia pravidelne a včas. 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu na predaj rodinného domu súp. č. 705 stojaceho na parcele C-KN 

2091, rodinného dom súp. č. 706 stojaceho na parcele C-KN 2086 a pozemkov – parcela       

C-KN 2086, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m2, parcela C-KN 2091, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 306 m2, parcela C-KN 2092, záhrady s výmerou 148 m2, 

Ladislavovi Sabolovi, nar. 26.08.1958 a manželke Kvetoslave Sabolovej, nar. 18.08.1957, 

obaja bytom Banícka štvrť č. 13, Krompachy v podiele ½ z celku za kúpnu cenu 6.500,00 

EUR a Lubomírovi Polákovi, nar. 24.12.1964 a manželke Kvetoslave Polákovej, nar. 
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069.04.1958, obaja bytom Banícka štvrť 15, Krompachy v podiele ½ z celku, za kúpnu cenu 

6.500,00 EUR. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti je stanovená vo výške 13.000,- EUR. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. Lorencovej 

v Krompachoch – parcela C-KN 1091, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, ktorá 

vznikla z dielu 1 odčleneného od parcely E-KN 70575/2, záhrady s výmerou 4 m2 zapísaná 

v liste vlastníctva č. 2287 a dielu 2 odčleneného od parcely E-KN 72501/4, ostatné plochy 

s výmerou 16 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 1 v zmysle geometrického plánu č. 80/2014 zo 

dňa 18.12.2014 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, PaedDr. Dane Kačurovej, trvale 

bytom Cintorínska 25, 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. 100,00 EUR) a bude zaplatená 

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

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch - parcela  KN-C 2828/3, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 96 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Krompachy ktorá 

vznikla odčlenením od parcely C-KN 2828 v zmysle geometrického plánu č. 31/2014 zo dňa 

6.8.2014 vyhotoveného Jánom Zemanom, za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome 

Pavlovi Rabatinovi, trvale bytom Robotnícka č. 35, Krompachy, za cenu 1.210,00 EUR 

a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí. Cena pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 60/2014 zo dňa 

06.11.2014 je vo výške 1.210,00 EUR. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať pozemky na Trangusovej ulici v Krompachoch spolu s výmerou 181 m2 – 

parcela C-KN 3342/3, ostatné plochy s výmerou 160 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta 

Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a ktorá vznikla 

odčlenením od parcely C-KN 3342 v zmysle geometrického plánu č. 22/2014 zo dňa 6.5.2014 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom a pozemok – parcela C-KN 1165, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome Bc. Jany Bandžuchovej. 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a)  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. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
     

Úpravu ZŠ s MŠ Maurerova: bežné výdavky – predškolská výchova     

Platný schválený rozpočet  Návrh na úpravu rozpočtu  výška úpravy 

64 860 € 84 860 € + 20 000 € 

 

Úpravu Základná umelecká škola: bežné výdavky     

Platný schválený rozpočet  Návrh na úpravu rozpočtu  výška úpravy 

288 558 € 289 508 € + 950 € 

 

Úpravu Centrum voľného času PRIMA: bežné výdavky    

Platný schválený rozpočet  Návrh na úpravu rozpočtu  výška úpravy 

55 642 € 49 172 € - 6 470 € 

10 000 € z obcí 10 000 € 0 € 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zástupcov do rady školy za zriaďovateľa: 

ZŠ s MŠ SNP:  Oľga Dzimková  - poslankyňa MsZ 

   MUDr. Marián Hojstrič - poslanec MsZ 

ZŠ s MŠ Maurerova: Vladimír Puchala  - poslanec MsZ  

   Igor Jendruch  - poslanec MsZ 

   Ing. Lívia Kozlová  - poslankyňa MsZ  

ZŠ Zemanská:  PaedDr. Slávka Šmidová - poslankyňa MsZ 

   Ing. Eva Derdáková  - poslankyňa MsZ 

   Bc. Matúš Stana  - poslanec MsZ 

CVČ:   Mgr. Marta Mičeková - poslankyňa MsZ 

ZUŠ:    Ing. Ján Zahuranec       - poslanec MsZ 

MŠ Hlavná:  Ing. Ľuboš Ontko  - poslanec MsZ 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ročnú zmluvu o zbere, zvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností.  

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zvýšenie zálohových platieb do fondu údržby, prevádzky a opráv v bytovom dome 15 b.j.        

na ulici Námestie slobody 95/20 z 0,17 €/m2 na 0,27 €/m2 podlahovej plochy bytu 

s účinnosťou od 1.4.2015. 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob prevodu cenných papierov a podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií, ktorej predmetom je 22 ks akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.: 
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

__________________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a 

ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 

281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení 

neskorších predpisov a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 3/.... zo dňa 18.02.2015 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe 

cenných papierov – akcií z majetku mesta Krompachy a to 

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,            

IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej 

akcie 399,- EUR  

a  

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,            

IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej 

akcie 67,- EUR   

/ďalej len „predmet súťaže“/ 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je   

v celkovej výške 7.700 € za 22 akcií 

(pričom 11 akcií v nominálnej hodnote 399 € sú ponúkané za 600 €  za akciu a 11 akcií v nominálnej 

hodnote 67 € sú ponúkané za 100 € za akciu) 

Kúpna cena je splatná do 7 dní od podpísania zmluvy o kúpe cenných papierov. 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 23.02.2015 

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 11.03.2015, 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: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt 

navrhovateľa pri fyzických osobách, a názov, sídlo, IČO, tel. kontakt pri právnických 

osobách. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis 

z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. 

- špecifikácia predmetu predaja   

http://www.krompachy.sk/
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- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 7.700 €), 

- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže, 

5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

všetky zo súťaže vylúčené. 

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 11. marca 2015, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

7. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

8. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 

účastníkom najneskôr do 15 dní od dátumu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

9. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim 

návrhom viazaný až do doby 15 dní po vyhodnotení súťaže. 

10. Primátorka mesta uzatvorí s víťazom súťaže zmluvu o kúpe cenných papierov a to najneskôr 

do 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Zmluva o kúpe cenných papierov 

nepodlieha schváleniu 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 kúpnej zmluvy. V takom prípade bude predmet predaja 

ponúknutý na odkúpenie 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. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 

13. 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. 

14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 

16. Kritériom hodnotenia predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 

celý predmet súťaže predložená navrhovateľom. 

 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 – OVS – PREDAJ AKCIÍ“ 

 Vyhodnotenie návrhov 
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  
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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, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia 

poradie návrhov.                                                                       

V Krompachoch, dňa .................... 

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

   Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                                  primátorka mesta 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom výrobnej haly vrátane zastavaného pozemku v Hnedom 

priemyselnom parku na Hornádskej ulici 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. 3/........zo dňa 

18.02.2015  

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: 

- výrobná hala v Hnedom priemyselnom parku – stojaca na parcele C-KN 1887/12, 

vrátane pozemku – parcela registra „C“ KN 1887/12, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 3.513 m2 + príslušenstvo (privedené inžinierske siete)  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť 

výmeru parcely, ktorá môže byť čiastočne zmenená z dôvodu porealizačného zamerania. 

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

zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy).  

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 
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Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 

08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíková č. 2, Košice vo výške: 

- výrobná hala (vrátane zastavanej plochy):  5,30 EUR / m2 / rok   

 Doba nájmu: 

- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1.Vyhlásenie súťaže : 25.02.2015 

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 25.03.2015 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, 

- označenie alternatívy podľa bodu 5 podmienok verejnej obchodnej súťaže, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

- spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred (12 

mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 mesiacov), 

- počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2019, ktorý  nesmie byť 

nižší ako 60  nových pracovných miest z toho 42 pracovných miest obsadených 

mužmi, 18 pracovných miest obsadených ženami. Z celkového počtu 60 pracovných 

miest, 5 pracovných miest vytvorených cielene pre marginalizovnú Rómsku komunitu, 

- záväzok nájomcu zabezpečiť v prenajatej hale najneskôr do 31.12.2019 preinvestovať 

objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 1.500.000,00 EUR. 

- 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, 

5. 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. 

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

nie staršieho ako 3 mesiace. 

7. Navrhovateľ môže predložiť jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

tieto návrhy zo súťaže vylúčené.  

8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 25.03.2015, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 

lehote. 

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským 

zastupiteľstvom. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy 

víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve.  V prípade, že do 10 kalendárnych dní od 

http://www.krompachy.sk/
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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, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

13. 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. 

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Stanislav Barbuš, zástupca 

primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca 

oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192228 . 

15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú počet novovytvorených pracovných 

miest a cena celkom za ročný nájom.  

 Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad Krompachy 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – NÁJOM VÝROBNEJ HALY 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 ..................2015 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

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

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

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

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dôsledne dodržiavanie  VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2005 o poskytovaní  dotácií  a zmluvu 

pri zúčtovaní dotácie. 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
       

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa:  

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

neskorších predpisov na  Všeobecne záväznom nariadení Mesta Krompachy č. 1/2015 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení na webovom sídle mesta. 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskeho pozemku v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/D.1 zo dňa 18. februára 2015. 

        Termín: 31. marca 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

          

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 3/D.2 zo dňa 18. februára 2015 (Hnedý priemyselný park na Hornádskej ulici v Krompachoch 

uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o., 

Spišská Nová Ves). 

        Termín: 31. marca 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová  

   

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v  Krompachoch č. 3/D.4 zo dňa 18. februára 2015 (predaj nehnuteľnosti pánovi Ladislavovi 

Sabolovi s manželkou na Družstevnej ulici v Krompachoch). 

Termín: 30. apríla 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová   

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.4: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v  Krompachoch č. 3/D.5 zo dňa 18. februára 2015 (predaj pozemku PaedDr. Daniele 

Kačurovej). 

Termín: 31. marca 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová  

       

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.5: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v  Krompachoch č. 3/D.6 zo dňa 18. februára 2015 (predaj pozemku Pavlovi Rabatinovi). 

Termín: 31. marca 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová   

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.6: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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. 3/D.7 zo dňa 18. februára 2015 (predaj 

pozemkov na Trangusovej ulici). 

Termín: 31. marca 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová  

     

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.7: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na 

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

zariadení so sídlom na území mesta Krompachy vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a webovom sídle mesta (v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch č. 3/E.1 zo dňa 18. 

februára 2015). 

Termín: 19. februára 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.8: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

„Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činnosti“   zverejniť na webovom sídle mesta. 

        Termín : 19. februára 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

       

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.9: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť zmenu predpisu nájomného pre nájomníkov bytov bytového domu 15 b.j. na ulici 

Námestie slobody 95/20 s účinnosťou od 1.4.2015 v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch      

č. 3/D.11 zo dňa 18. februára 2015. 

Termín : 27. februára 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

       

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

         

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.10: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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. 3/D.12 zo dňa  18. februára 2015 (predaj akcií Prima banka Slovensko, a.s. 

so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina). 

 Termín : 23. februára 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

         

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.11: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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. 3/D.13 zo dňa  18. februára 2015 (prenájom výrobnej haly HPP). 

 Termín : 25. februára 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

         

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/F.12: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie trhového nájomného v objekte 

Zdravotného strediska na Štúrovej ulici v Krompachoch.  

Termín : 30. apríla  2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

         

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 3. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. februára 2015 
 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 3/G.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predať nehnuteľnosti na Štúrovej ulici v Krompachoch – objekt neštátnych 

zdravotníckych zariadení súp. č. 1116 stojaci na parcele C-KN 1509/1, vrátane pozemku 

zastavaného stavbou – parcela C-KN 1509/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 900 m2 

a priľahlý pozemok – parcela C-KN 1509/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3757 m2, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy zapísané v liste vlastníctva č. 1. 

 

 

V Krompachoch 18. februára 2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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