
U Z N E S E N I E  č. 29 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 25. októbra 2005 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch 

*************************************************** ************** 
  
  
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
  

A/ VOLÍ   
  

1. 1.      návrhovú komisiu v zložení : 
predseda - Ing. Ľuboš    WEIGNER, CSc. 
členovia - JUDr. Milan PEŠKO 
      Ing. Ján    IVANČO 

  

B/ BERIE  NA  VEDOMIE 
  
 1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 25. októbru 
2005. 
 2.  informáciu o stave kriminality v meste Krompachy. 

3. operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií a verejných priestranstiev 
v Krompachoch na obdobie 2005 – 2006. 
 4.  prípravu inventarizácie majetku mesta Krompachy. 
 5.  informáciu o školách a predškolských zariadeniach na území mesta Krompachy 
v školskom roku 2005/2006. 
 6. informáciu hlavného kontrolóra mesta mestskému zastupiteľstvu o prijatých 
opatreniach a ich plnení. 
  

C/ RUŠÍ   
  
 1. uznesenie MsZ v Krompachoch č. 13/1-a-4 zo dňa 15. 12. 2000 (ukladá prednostovi 
MsÚ v Krompachoch na zasadaniach MsZ predkladať informácie o vývoji v splátkach istiny 
a úrokov v spoločnostiach BHMK s.r.o. Krompachy a EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy). 
  

D/ NERUŠÍ 
  

1. uznesenie MsZ v Krompachoch č. 10/G-b zo dňa 27. 1. 2004 (ukladá škodovej 
komisii MsZ v Krompachoch predložiť MsZ návrh na riešenie vzniknutej škody na majetku 
mesta v súvislosti s obytným domom s.č. 780 na Baníckej štvrti v Krompachoch). 
  

E/ PREDĹŽUJE   
  
 1.  termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 27/E-b-1 zo dňa 23. 8. 2005 do 25. 11. 
2005 (predloženie návrhu na ozdravenie spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy). 
  



2. termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 10/G-b zo dňa 27. 1. 2004 (ukladá 
škodovej komisii MsZ v Krompachoch predložiť MsZ návrh na riešenie vzniknutej škody na 
majetku mesta v súvislosti s obytným domom s.č. 780 na Baníckej štvrti v Krompachoch) do 
25. 11. 2005. 
  
  

F/ ODVOLÁVA   
  

1. MUDr. Máriu KITKOVÚ členku rady školského zariadenia – MŠ Hlavná ul. č. 3 
v Krompachoch. 
  

G/ SCHVAĽUJE   
  

1. Ing. Jána IVANČA za člena rady školského zariadenia – MŠ Hlavná ul. č. 3 
v Krompachoch. 
 2. kúpu pozemku v k.ú. Krompachy, parcela KN 1130/30 – zastavaná plocha o výmere 
18 m2 od p. Milana Viktorovského nar. 3. 3. 1954 a manželky p. Silvii Viktorovskej rod. 
Jakubkovičovej, nar. 2. 1. 1955, obaja bytom Lorencova 4, 053 42 Krompachy. Kúpna cena je 
stanovená podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 v platnom znení vo výške 150,– Sk za 1 m2 
a bude započítaná s cenou na predaj pozemku KN 1130/41 o výmere 25 m2. 

 3.  predaj pozemku v k.ú. Krompachy zastavaného garážou, parcela č. KN 1130/41 – 
zastavaná plocha o výmere 25 m2 odčlenenej od parcely KN 1130/1, v zmysle geometrického 
plánu č. 37/2005 zo dňa 26. 8. 2005, vyhotoveného geodetom Jánom Zemanom, Lorencova 
11, Krompachy, IČO : 37176528 p. Milanovi Viktorovskému, nar. 3. 3. 1954 a manželke 
Silvii rod. Jakubkovičovej nar. 2. 1. 1955, obaja bytom Lorencova 4, 053 42 Krompachy. 
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v platnom 
znení je 150,– Sk za 1 m2. Časť kúpnej ceny vo výške 2 700,– Sk bude započítaná s cenou za 
predaj pozemku a druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 050,– Sk bude splatná pri podpise 
kúpnej zmluvy. 
 4.  uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v k.ú. 
Krompachy – rodinný dom na Hornádskej ulici s.č. 573, stojaci  na parcele KN 1803 – 
zastavaná plocha o výmere 106 m 2 p. Tiborovi Gáborovi, nar. 20. 12. 1959 a manželke 
Rozálii Gáborovej rod. Horváthovej, nar. 2. 9. 1960 obaja bytom Hornádska ul. Krompachy. 
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 87 547,– Sk, čo je cena zodpovedajúca cene 
v zmysle znaleckého posudku zo dňa 11. 8. 1997 vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom, 
pod číslom 146/1997 a bude splácaná v pravidelných mesačných splátkach za nasledovných 
podmienok : 

a) a)          mesto uzatvorí zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej sa mesto zaviaže 
uzavrieť riadnu kúpnu  zmluvu najneskôr do jedného mesiaca po splatení celej 
kúpnej ceny. 

b) b)          v prípade neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej zmluve 
bude už splatená čiastka započítaná na nájomné v zmysle platnej legislatívy. 

  

H/ UZNÁŠA  SA    
  
 1.  na Doplnku č. 15 k Nariadeniu č. 3/1998 o Trhovom poriadku príležitostného trhu 
v meste Krompachy v zmysle ust. § 6 a § 11 odst. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v platnom znení a ustanovenia § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 
a poskytovania služieb v meste Krompachy v znení neskorších predpisov  a o zmene  



a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní občanov v znení neskorších 
predpisov a zákona  č. 105 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 

  
CH/ UKLADÁ 
 prednostovi MsÚ 
  
 1. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Nariadenia Doplnku č. 15 
k Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu v meste 
Krompachy v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu. 
        Termín  : v texte 
        Zodpov.: Ing. Peter Bratko 
 2. zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 29/F-2,3 zo dňa 25. 10. 2005. 
        Termín  : 30. 11. 2005  
        Zodpov.: Ing. Peter Bratko 
 3.  zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 29/F-4 zo dňa 25. 10. 2005. 
        Termín  : 31. 12. 2005  
        Zodpov.: Ing. Peter Bratko 
  
  
  
Krompachy 25. októbra 2005 
  
Zapísala : Anna Čechová 
  
        Jakub ZAHRADNÍK 
          primátor mesta 
  
  
 


