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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
predseda   -  Eva   DERDÁKOVÁ 
členovia  -  Marián  HOJSTRI Č 
     Radovan  ĎORKO                          
    
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Výročnú správu Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2020. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– PVS a.s., Poprad. 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– Mestské lesy s.r.o., Krompachy. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– KROMSAT s.r.o., Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– SKI PLEJSY a.s., Košice. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– Termokomplex s.r.o., Krompachy. 
 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– PO WOPAX s.r.o., Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2020 
– Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informatívnu správu o návrhu odpredaja obchodného podielu spoločnosti Termokomplex, spol s.r.o. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
súhrnu správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Krompachy k 30.6.2021. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.12: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy  
k 31.12.2020.     
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.13: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2021. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.14: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 6: 
úprava rozpočtu v rámci  príjmov a bežných výdavkov v čiastke 95 648 EUR  pripísane finančné 
prostriedky v roku 2020   prenesené kompetencie  na  položku Cudzie prostriedky 
z predchádzajúcich rokov  a výdavky na položku Prenesené kompetencie  (Program 
8.Vzdelanie , Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie ).   
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.15: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 7: 
úprava rozpočtu v rámci  príjmov a bežných výdavkov v čiastke 2 000 EUR  nákup nových kníh 
na  položku Granty a transfery výdavky  na položku Nákup knižného fondu   (Program 10 
Kultúra , Podprogram 10.2.. Kultúrna infraštruktúra , Prvok 10.2.1. Mestská knižnica ).   
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.16: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 9: 
úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v čiastke 1 000 EUR  z položky Všeobecný materiál, 
pohonné hmoty a vybavenie  na položku Pracovné oblečenie a ostatný výdavky (Program 5. 
Bezpečnosť, právo a poriadok , Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana).  
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.17: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku kontroly vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií vo vybraných 
rozpočtových organizáciách zriadených mestom Krompachy: 

• Základnej umeleckej školy, Námestie slobody č. 8, Krompachy  
• Centra voľného času PRIMA, SNP č. 39, Krompachy  

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.18: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 
2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.19: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o vydaní Doplnku č. 7 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského 
úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 19. júla 2021. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.20: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k zrušeniu konania Krompašského jarmoku v roku 2021. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.21: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu - Prijatie opatrenia vyplývajúceho z  Protokolu revízneho stretnutia ohľadom ochrany 
osobných údajov (absolvovanie školenia o zásadách ochrany osobných údajov).   
 

 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.22: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k udeleniu cien mesta v roku 2021. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.23: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta“ Ing. Jana TRELOVÁ. 
Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta“ Valerián BUC. 
Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta“ Miroslav BERNÁTH. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.24: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
udelenie ocenenia „Cena primátora mesta“ Ing. Jana TUREKOVÁ.  
Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta“ Ondrej HORVÁT. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B.25: 
informáciu komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností k podaniu 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa 
čl.7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za rok 2020. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
program 31. rokovania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku na Poštovej ulici v Krompachoch – C KN 2873/3, druh pozemku: ostatná plocha 
s výmerou 27 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 2873/1, druh pozemku: ostatná plocha 
s výmerou 1.329 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického 
plánu č. 49/2020 zo dňa 13.10.2020, vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom a to Ing. Helene 
Veseleňákovej, bytom Poštová 918/7, 053 42 Krompachy . 
 
Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 21,00 €/m2, t.j. 
567,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 
nehnuteľností. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku na Veternej ulici v Krompachoch -  C KN 2660/6, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 139 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku – parcela E KN 90958/15, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 917 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 2287 
pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 60/2021 zo dňa 12.7.2021, vypracovaného 
Ing. Milošom Ondrušom, geodetom a to do bezpodielového spoluvlastníctva Lukáša Pramuka 
s manželkou Radkou Pramukovou, rod. Želaskovou, obaja bytom Veterná ulica 27, 053 42 
Krompachy za cenu 1.663,00 € a táto bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods.  písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku v zmysle znaleckého 
posudku č. 35/2021 zo dňa 7.7.2021 je vo výške 11,96 €/m2. 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch -  C KN 896/3, druh pozemku: ostatná plocha s 
výmerou 206 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, 
obec: Krompachy a to spoločnosti Priority SK, s.r.o. (IČO: 53 044 657), so sídlom Lermontovova 
3, 811 05 Bratislava za kúpnu cenu vo výške 3.340,00 € a táto bude zaplatená najneskôr do 7 dní 
odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods.  písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku v zmysle znaleckého 
posudku č. 37/2021 zo dňa 7.7.2021 je vo výške 16,19 € /m2. 

 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Annou Rigdovovou, 
rod. Folvarčíkovou, bytom Lorencova 4, Krompachy vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 z 
celku; Janou Jurekovou, rod. Folvarčíkovou, bytom Kachlíková 879/1, Brno-Bystrc, Česká 
republika vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 z celku a Mariánom Folvarčíkom, bytom 
Souhrady 668/12, Brno-Bohunice, Česká republika vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 z 
celku ako kupujúcimi, predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti – pozemku na ulici Kpt. Nálepku 
v Krompachoch s celkovou výmerou 276 m2, zapísanom v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. 
Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 22/2021 zo dňa 20.5.2021, vyhotoveného Štefanom 
Gondom geodetom: 
 
diely č. 4-6 odčlenené od parcely E-KN 92995/1, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 
606 m2 a to v rozsahu: 

- diel č. 4 s výmerou 44 m2 pri členený k novovytvorenej parcele C-KN 2176/4 
- diel č. 5 s výmerou 202 m2 pri členený k novovytvorenej parcele C-KN 2177 
- diel č. 6 s výmerou 30 m2 pri členený k novovytvorenej parcele C-KN 2178 

 
za kúpnu cenu vo výške 1.380,00 €, t.j. 5,00 EUR za m2 a táto bude zaplatená najneskôr do  
30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 25/B.2 zo dňa 24.2.2021,  
z dôvodu dodatočnej legalizácie, nakoľko ide o vysporiadanie skutkového a právneho stavu k pozemkom 
pri rodinnom dome so súp. č. 888 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov za cenu vo výške 5,00 €/m2. 
Predmetné nehnuteľnosti vlastníci rodinného domu dlhodobo užívajú a obhospodarujú. Vzhľadom na 
parametre nehnuteľností sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu 
osobitného zreteľa pri predaji uvedených pozemkov spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na ich následné 
efektívne využitie. 
 
V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ́o schválení́ 
prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 
 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob predaja majetku (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) uvedeného 
v Uznesení MsZ v Krompachoch č. 28/B.8 zo dňa 23. júna 2021 -  
parcela C KN 2852, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 237 m2, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a to formou:  
uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 21,24 EUR/m2 z dôvodu, že Slovenská pošta a.s. 
poskytuje služby obyvateľom mesta Krompachy a širokej verejnosti a legalizácia manipulačného a 
logistického priestoru je navrhovaná s cieľom zachovať neobmedzený prístup k bezproblémovému 
zabezpečeniu služieb klientom, čo možno považovať̌ za verejnoprospešnú́  aktivitu. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom 
na jeho následné efektívne využitie. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predaja častí pozemku na ulici Dolina v Krompachoch  – parcela C KN 692/3, druh 
pozemku: trvalo trávnatý porast s výmerou 1.497 m2 a parcela C KN 692/2, druh pozemku: trvalo 
trávnatý porast s výmerou 445 m2, ktoré vznikli odčlenením od parcely  
C KN 692, druh pozemku: trvalo trávnatý porast s výmerou 6.586 m2, zapísanej v liste vlastníctva 
č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 220/2020 vypracovaného Štefanom 
Gondom, geodetom zo dňa 17.6.2020. 
 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) formou: 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
minimálne však 5,00 EUR / m2  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 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer predaja pozemku na Trangusovej ulici v Krompachoch  – parcela registra „C“ KN  
č. 1327, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 1.029 m2, zapísaná v liste vlastníctva 
č. 1 pre k.ú Krompachy.  
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predaja časti pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch  – parcela registra  
„C“ KN č. 2693/2, druh pozemku: záhrada s výmerou 204 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely 
registra „E“ KN č. 90958/16, druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 1.779 m2, zapísanej v liste 
vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického plánu  
č. 51/2020 vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom zo dňa 16.9.2021. 
 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) formou: 
uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o vysporiadanie skutkového a 
právneho stavu k pozemkom tvoriacim dvor rodinného domu so súp. č. 815 vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľky, Janky Šovčíkovej, za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetnú nehnuteľnosť vlastníčka 
rodinného domu dlhodobo užíva a obhospodaruje, tak ako ju nadobudla od pôvodného vlastníka. 
Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s 
dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
1. zámer predaja časti pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch  – novo vytvorená parcela 
registra „C“ KN č. 1330/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 162 m2, ktorá 
vznikla odčlenením od parcely registra „C“ KN č. 1330, druh pozemku: zastavaná plocha s výmerou 
1.082 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 
40/2021 vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom zo dňa 17.9.2021 
 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) formou: 
uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa a to za kúpnu cenu vo výške  
5,00 EUR/m2. Účelom využitia nehnuteľnosti je ochrana súčasného ako aj budúceho majetku 
žiadateľa a zabránenie nekontrolovanému vyvážaniu odpadu na toto priestranstvo, čím priamo 
dochádza aj k znečisteniu a poškodzovaniu majetku žiadateľa – priamo susediaceho pozemku – 
parcela registra „C“ KN 1331/2, ktorý sa nachádza vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a zároveň aj 
rodinného domu so súp.č. 597, vrátane zastavaného pozemku, ktorý Radovan Máša v súčasnej dobe 
odkupuje od jeho súčasného vlastníka – Borisa Buxára. Využitie inštitútu osobitného zreteľa 
navrhujeme aj so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia, keďže voľné využívanie tohto 
chodníka po nespevnenom strmom svahu predstavuje vysoké riziko úrazov. Vzhľadom na 
parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu 
osobitného zreteľa pri predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho 
následné efektívne využitie. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer predaja nižšie uvedených novovytvorených stavebných pozemkov na ulici Banícka štvrť 
v Krompachoch určených na individuálnu nízko podlažnú obytnú zástavbu: 
- parcela registra „C“ KN č. 569/2, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 773 
m2,  
- parcela registra „C“ KN č. 590, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 608 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 591, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 606 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 592/1, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 619 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 592/2, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 584 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 592/3, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 589 
m2, 
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- parcela registra „C“ KN č. 592/4, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 598 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 592/5, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 583 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 598, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 628 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 607, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 679 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 608/1, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 572 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 608/2, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 625 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 608/3, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 651 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 608/4, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 636 
m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 609, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 553 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 610, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 612 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 611, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 584 m2, 
- parcela registra „C“ KN č. 612, druh pozemku: zastávaná plocha a nádvorie s výmerou 587 m2. 
 
Novovytvorené stavebné pozemky vznikli odčlenením od pôvodných parciel registra  
„C“ KN č. 569/2,590,591,592/1-5,598,607,608/1-4,609,610,611 a 612, zapísaných v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 35/2021 na oddelenie 
stavebných pozemkov, vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom zo dňa 19.9.2021. 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Valeriánom Bucom,  
rod. Bucom, bytom SNP 445/6, Krompachy ako predávajúcim, predmetom ktorej bude predaj 
spoluvlastníckeho podielu na nižšie špecifikovaných nehnuteľnostiach vo veľkosti 19/24 z celku:  

• pozemok – parcela registra „C“ KN č. 2507/5, druh pozemku: orná pôda s výmerou 315 m2, 
ktorá vznikla odčlenením parcely registra „E“ KN č. 93143, druh pozemku: orná pôda 
s výmerou 2009 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2621 pre k.ú. Krompachy v zmysle 
geometrického plánu na obnovenie pôvodnej parcely registra „E“ č. 42/2021, 
vypracovaného Jánom Zemanom, geodetom zo dňa 22.9.2021,  

• pozemok – parcela registra „C“ KN č. 1591, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 720 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 864 pre k.ú. Krompachy 

za dohodnutú celkovú kúpnu cenu vo výške 5.175,00 €, t.j. 5,00 EUR/m2. 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného kolumbária v meste 
Krompachy vrátane sviečkového LED modulu v rámci vyhlásenej Výzvy na budovanie urnových 
stien (kolumbárií) a urnových hájov na cintorínoch prostredníctvom Programu budovania 
dôstojného urnového cintorína 2021 – 2022 v gescii OZ DOMINUM NZ prostredníctvom schémy 
financovania projektu v pomere: 

• 25% -nenávratná dotácia 
• 55% - bezúročná pôžička 
• 20% - vlastné zdroje  

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 pre projekt s názvom: 
“ Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch“, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 
obce 

• zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 40.000,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými z vlastného rozpočtu. 

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 pre projekt s názvom: 

“Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v meste Krompachy v súvislosti s 
pandémiou COVID-19“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce a platným územným plánom obce 

• zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 10.000,00 € t.j. min. 5% z 
celkových oprávnených výdavkov 

• zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými. 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 8: 
úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v čiastke 1 300 EUR  z položky Plat zamestnancov 
MsÚ   na položku doplnkové dôchodkové poistenie DDP   (Program 14  Administratíva, 
Podprogram 14.1. Správa MsÚ  , Prvok 14.1.1. Mzdy odvody, poistné ,sociálny fond, stavané  ).   
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 10: 
úprava rozpočtu v rámci  bežných výdavkov v čiastke 6 500 EUR  z položky Dopravné značenie  
na položku Čistenie komunikácii  (Program 6. Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.4. Čistenie 
mesta ).  
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, Maurerova 14  

1.  Základné vzdelávanie  

z hodnoty  956 003,18 € na hodnotu 961 003,18 €                          v € 

Zdroj financovania 

Schválený 
Schválený 

po  Úprava Spolu 

rozpočet úpravách   upravený 
Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 772 773,00 792 773,00 0,00 792 773,00 

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)         

111 dopravné 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 

111asistent učiteľa  7 315,00 6 909,00 0,00 6 909,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 

111 odchodné 0,00 2 834,06 0,00 2 834,06 

111 príspevok na špecifiká 0,00 2 240,00 0,00 2 240,00 

111 príspevok na učebnice 0,00 7 162,00 0,00 7 162,00 

111 lyžiarsky kurz 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 digitálne technológie 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

111 rozvojový projekt "Čítame radi 2" 0,00 800,00 0,00 800,00 

111 rozvojový projekt "Letná škola" 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

111 K havarijné f. pr. - prestrešenie chodn. 0,00 28 230,00 0,00 28 230,00 

3AC pedag. asistenti (MPC) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 

131 K presun z predchádz. roka normatívne 14 100,57 14 100,57 0,00 14 100,57 

131 K presun havárijné f. prostr. - okná 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 

131 K presun z predchádz. roka dopravné 1 041,50 1 041,50 0,00 1 041,50 

131 K presun z predchádz. roka žiaci SZP 93,05 93,05 0,00 93,05 

41 Dotácia z mesta - prestrešenie chodníkov 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

72 vlastné príjmy  4 780,00 4 780,00 0,00 4 780,00 

spolu 891 143,12 956 003,18 5 000,00 961 003,18 
 
Ukazovatele hlavných kategórií:   
610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         550 540,00 
620  Odvody do poistných fondov                               191 394,00 
630  Tovary a služby  210 693,62 
640  Bežné transfery   8 375,56 
Spolu  961 003,18 

 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 2 

1. Školská jedáleň z hodnoty 112 380 € na hodnotu 110 300 €  
             v € 

      Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 
po 

úpravách   upravený 
41 dotácia z mesta - ŠJ 47 300,00 49 380,00 -2 080,00 47 300,00 

72 f dotácia - potraviny (rodič) 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 

111 dotácia potraviny (štát) 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 

72 vlastné príjmy 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 

Spolu 110 300,00 112 380,00 -2 080,00 110 300,00 
                                                                                                         

Ukazovatele hlavných kategórií:    
610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania  38 968,00 
620    Odvody do poistných fondov    13 638,00 
630    Tovary a služby    57 594,00 
640    Bežné transfery     100,00 
Spolu   110 300,00 

 

2. Školský klub detí z hodnoty 37 787,00 € na hodnotu 41 787,00 € 

      Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 
po 

úpravách   upravený 
41 dotácia z mesta  32 687,00 32 687,00 4 000,00 36 687,00 

72 vlastné príjmy 5 100,00 5 100,00   5 100,00 

spolu 37 787,00 37 787,00 4 000,00 41 787,00 
 
Ukazovatele hlavných kategórií:                         
610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            26 042,00 
620  Odvody do poistných fondov                              7 310,00 
630  Tovary a služby   8 335,00 
640  Bežné transfery   100,00 
Spolu   41 787,00 

 
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, SNP 47  

1. Materská škola z hodnoty 48 339 €  na hodnotu 50 969 € 

                                      v € 

 Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 
po 

úpravách   upravený 
41 dotácia z mesta 0,00 48 339,00 2 630,00 50 969,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu 0,00 48 339,00 0,00 50 969,00 
Ukazovatele hlavných kategórií:   
610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 26 004,00 
620    Odvody do poistných fondov   9 610,00 
630    Tovary a služby   14 855,00 
640    Bežné transfery    500,00 
Spolu  50 969,00 

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu Materskej školy, Hlavná 3 
   
  1.  Školská jedáleň z hodnoty 87 585 € na hodnotu 89 003 € 
           v € 
 Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 
po 

úpravách   upravený 
41 dotácia z mesta - ŠJ 56 385,00 56 385,00 1 418,00 57 803,00 

72 f dotácia - potraviny (rodič) 19 000,00 19 000,00  0,00 19 000,00 

111 dotácia potraviny (štát) 4 000,00 4 000,00  0,00 4 000,00 

1AC1, 1AC2 0,00 0,00  0,00 0,00 

72 vlastné príjmy 8 200,00 8 200,00  0,00 8 200,00 

spolu 87 585,00 87 585,00 1 418,00 89 003,00 
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Ukazovatele hlavných kategórií:                                                                                                                          v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnanie   39 252,00 
620    Odvody do poistných fondov    14 503,00 
630    Tovary a služby    35 248,00 
640    Bežné transfery        0,00 
Spolu   89 003,00 

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnok č. 3  k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy.  
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnok č. 6  k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, Krompachy.  
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 30,-- € za udelenie Bronzovej plakety prof. Jana Janského za bezplatné 
darovanie krvi pre občanov mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 40,-- € za udelenie Striebornej plakety prof. Jana Janského za bezplatné 
darovanie krvi pre občanov mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 50,-- € za udelenie Zlatej plakety prof. Jana Janského za bezplatné 
darovanie krvi pre občanov mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 60,-- € za udelenie Diamantovej  plakety prof. Jana Janského za 
bezplatné darovanie krvi pre občanov mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 40,-- € na základe návrhu primátorky  mesta v zmysle Štatútu Mesta 
Krompachy Čl. 8.4 a 8.5 „Verejné ocenenia mesta pre ocenených „Čestným uznaním primátora 
mesta“. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C.29: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
finančnú odmenu vo výške 80,-- € na základe návrhu primátorky  mesta v zmysle Štatútu Mesta 
Krompachy Čl. 8.4 a 8.5 „Verejné ocenenia mesta pre ocenených „Cenou primátora mesta“. 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
          

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje primátorku mesta: 
zvolať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru 
„Krompachy“ uznaného Rozhodnutím Lesného úradu Spišská Nová Ves č. 425/93, 398/93 zo dňa 
20.08.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.1993 a zabezpečiť osvedčenie jeho priebehu 
notárskou zápisnicou, ktorej prílohou bude listina prítomných.  
 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D.2: 
MsZ v Krompachoch poveruje primátorku mesta: 
zúčastniť sa na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru 
„Krompachy“ uznaného Rozhodnutím Lesného úradu Spišská Nová Ves č. 425/93, 398/93 zo dňa 
20.08.1993, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňa 6.9.1993 a hlasovať za prijatie uznesenia 
o postúpení užívania poľovného revíru „Krompachy“, uznaného Rozhodnutím Lesného úradu 
Spišská Nová Ves č. 425/93, 398/93 zo dňa 20.08.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
6.9.1993 a to poľovníckemu združeniu: 
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Krompachy, Poštová 2, 053 42 Krompachy, 
IČO: 35516291, za nasledovných podmienok: 

• právo užívania poľovného revíru sa postupuje na dobu určitú – 15 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o postúpení užívania poľovného revíru, 

• náhrada za užívanie poľovného revíru sa určuje v súlade so Zákonom č. 274/2009 Z.z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo 
výške 1,00 EUR/rok/ha lesného pozemku a 0,50 EUR/rok/ha poľnohospodárskeho 
pozemku, 

• splatnosť náhrady za užívanie poľovného revíru sa určuje najneskôr do konca príslušného 
kalendárneho roka.  

 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

  

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/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  Doplnku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/F.1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Krompašský jarmok v roku 2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného 
koronavírusom.  
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
zámer predaja nižšie uvedených častí pozemku na Lorencovej ulici v Krompachoch určených na 
individuálnu výstavbu garáží, ktoré vznikli odčlenením od parcely registra  
„C“ KN 980/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4.666,00 m2, zapísanej v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 29/2021 vypracovaného Jánom 
Zemanom, geodetom zo dňa 13.9.2021: 

• parcela registra „C“ KN 980/61, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/62, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/63, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/64, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/65, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/66, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/67, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/68, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/69, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/70, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/71, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/72, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/73, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 22,00 m2  
• parcela registra „C“ KN 980/74, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23,00 m2  

 
 

V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 29. septembra 2021 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G.2: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov. 

 
V Krompachoch 29. septembra 2021 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 


