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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Marta MIČEKOVÁ 

členovia  -  Ján      ZAHURANEC 

     Oľga    DZIMKOVÁ 

 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch – parcela C-KN 2859, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 691 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 775, na ktorom je zriadené 

parkovisko od Slovenskej pošty a.s., Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica za kúpnu 

cenu do 5.800,00 EUR. 

 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob predaja majetku na ulici Rázusovej v Krompachoch – parcela E-KN 92857, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy 

zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, za účelom vysporiadania 

užívaného, oploteného areálu okolo rodinného domu vo vlastníctve Elvíry Dirovej. 

 (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 

priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom najmenej za cenu 5,-- € za m2 

s nasledovnými podmienkami: 
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- 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. mája 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmenu znenia Uznesenia č. 15/D.8 bod 2 zo dňa 04.05.2016 

 

2.  zabezpečenie dlhodobého investičného úveru od VÚB a.s. , formou  vystavenia vlastnej 

blankozmenky Mesta Krompachy a podpísania dohody o vyplňovacom práve k 

blankozmenke uzavretej medzi Mestom Krompachy a VÚB a.s. a so zriadením záložného 

práva na pohľadávky zo všetkých bežných účtov vo financujúcej inštitúcii – VÚB a.s. , ktoré 

bude registrované v NCRzp ako zabezpečenie  dlhodobého investičného úveru od VUB a.s., 

prípadne s ďalším zabezpečením úveru podľa požiadaviek VÚB a.s.  

 

 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 12 – zmena rozpočtu v rámci kapitálových grantov a transferov vo 

výške 18.000,- EUR a úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v programe                

1. Plánovanie, manažment, kontrola,  podprogram 1.2. Plánovanie, podprogram 1.2.1. 

investičné akcie vo výške 18.000,- EUR. 
 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Písomné sa vzdanie  členstva Anny Nemčíkovej v redakčnej rade Krompašského spravodajcu. 

 

 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 16 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 18. mája 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 16/D.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

kúpu nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 69 pre k.ú Turčok okr. Revúca: 

 

- budova súp. č. 15 stojaca na pozemku parc. č. 72/3 – popis stavby pošta 
- pozemok parc. č. C-KN 72/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 88 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 73/2, ostatné plochy s výmerou 81 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 73/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61m2  

 

od Slovenskej pošty a.s., Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica za kúpnu cenu 

1.102,59 EUR. 

 

V Krompachoch 18. mája 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 
 


