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UZNESENIE č. 15 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 26. augusta 2008 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch 

 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
 

A/ VOLÍ    
 

1. návrhovú komisiu v zložení : 
predseda - Stanislav BARBUŠ 
členovia - Kristián KRAK 
    Igor  JENDRUCH 
 
 

2. volebnú komisiu v zložení : 
       predseda - Ing. Imrich HOLE ČKO 

členovia - Miloslav      MASARYK,  
    Rudolf         ČIASNOHA.  
 
 

3. hlasovaciu komisiu v zložení : 
predseda  - MUDr. Ján KRÁLIK 
členovia - Miroslav MASARYK 
    Rudolf     ČIASNOHA 
 

4. Ing. Máriu TOMAŠOVÚ za hlavného kontrolóra mesta Krompachy na dobu 
šiestich rokov s účinnosťou  s účinnosťou od 1. septembra 2008. 
 
 

B/ BERIE  NA  VEDOMIE 
 

1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 26. augustu 
2008. 

2. ústnu informáciu o povodniach. 
3. informáciu o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy. 
4. správu o plnení rozpočtu mesta Krompachy k 30. júnu 2008.  
5. súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení na území mesta 

Krompachy k 30. júnu 2008. 
6. informáciu o vymenovaní riaditeľa Základnej umeleckej školy Krompachy. 
7. správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za I. polrok 2008. 
8. informáciu o rozpočtových opatreniach. 

 
 
 



2 

 

C/ SCHVAĽUJE   
 

1. zmenu rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 
2008. 

2. Zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Krompachy. 
3. Poriadok odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy s účinnosťou od 

1. januára 2009.  
4. rozpočtové opatrenia č. 34, 35, 36.  
5. Doplnok č. 1 k Štatútu mesta Krompachy. 
6. udelenie cien mesta Krompachy pri príležitosti Dni mesta Krompachy v roku 

2008:  
Cena mesta : POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE KROMPACHY, Martin 
NEUBELLER, RNDr. Ján KATO, Ing. Stanislav BIROŠ. 
Cena primátora mesta : Koloman SKURKA im memoriam, Silvester HVIZDOŠ, 
Mgr. Marko SKURKA, Ján BOHLKE, Igor CUKER. 
Čestné uznanie primátora mesta : Mária HULKOVÁ, Božena SLIVKOVÁ,  
Mgr. Anna PUSTAYOVÁ, Valéria ONDÁŠOVÁ, Štefan KOŽÁR, Stanislav 
KOŽÁR. 

7. Primátorke odmenu za 1 polrok 2008 vo výške 26%  zo súčtu vyplatených miezd  
za obdobie január - jún 2008.  

8. Odmenu za obdobie január – jún 2008 Ing. Imrichovi HOLEČKOVI, zástupcovi  
primátorky mesta Krompachy vo výške 16% z súčtu platov zúčtovaných 
a vyplatených za dané obdobie.  

9. Odmenu za obdobie január – jún 2008 Ing. Márii TOMAŠOVEJ, hlavnej 
kontrolórke mesta Krompachy vo výške 14% z súčtu platov zúčtovaných 
a vyplatených za dané obdobie.  

10. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov, na Hornádskej ul., v k.ú. Krompachy, 
parcela č. 1744 - záhrady, o výmere    260 m2 a parcela č. 1745 – zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere    21 m2, zapísaná na LV č. 1156  
• Ján Holub rod. Holub nar. 12.04.1969 a manž. Marcela Holubová , rod. 

Holubová, nar. 19.03.1976,  obaja bytom Hornádska 687/72, 053 42 
Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/1.  
Kúpna cena 27.294,-Sk je stanovená v zmysle znaleckého posudku č.15/2007 
bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná  
najneskôr do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

11. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1278/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 13 m2, p.č. KN 1294 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
65 m2, a rodinného domu s.č. 1304 stojaceho na p.č. 1294 v k.ú. Krompachy, 
zapísaný na LV č. 267 Márií Čajovej, rod. Čajová, nar. 16.01.1976, bytom Stará 
Maša č. 18, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/1. 
Za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená dohodou maximálne do výšky znaleckého 
posudku a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy 
splatná najneskôr do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

12. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, na Hornádskej ul.č. 14, v k.ú. 
Krompachy,   parcela č. 1828 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  95 m2 
a dom s.č. 1268 stojaci na parcele KN 1828, zapísané na LV č.1 nasledovne:  
• Jozef Macko , rod. Macko,  nar. 20.08.1973, , bytom Banícka štvrť č.783/17, 

053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
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• Emília Macková, rod. Holubová,  nar. 12.08.1980, bytom Banícka štvrť 
781/11, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Gejza Macko , rod. Macko,  nar. 28.07.1969, bytom Banícka štvrť č. 782/18, 
053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Margita Macková, rod. Macková,  nar. 05.05.1968, bytom Banícka štvrť č. 
782/17, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

      Kúpna cena je stanovená vo výške 80.000.-Sk a bude zaplatená v pravidelných 
      mesačných splátkach do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 

13. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, na Hornádskej ul.č. 34, v k.ú. 
Krompachy,   parcela č. 1853 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  98 m2 
a dom s.č. 1286 stojaci na parcele KN 1853, zapísané na LV č.1 nasledovne:  
• Martin Dunka , rod. Dunka,  nar. 11.03.1974, bytom Banícka štvrť č.783/16, 

053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
• Viera Dunková, rod. Dunková,  nar. 08.08.1973, bytom Vojkovce č. 43, 053 61 

Spišské Vlachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
• Jozef Dunka , rod. Dunka,  nar. 29.01.1971, bytom Banícka štvrť č. 783/16, 

053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
• Renáta Dunková, rod. Dunková,  nar. 08.08.1973, bytom Vojkovce č. 43, 053 

61 Spišské Vlachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
      Kúpna cena je stanovená vo výške 95.000.-Sk a bude zaplatená v pravidelných     
      mesačných splátkach do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 

14. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, na Hornádskej ul.č. 15, v k.ú. 
Krompachy,   parcela č. 1827 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  98 m2 
a dom s.č. 1267 stojaci na parcele KN 1827, zapísané na LV č.1 nasledovne:  
• Dušan Žaludek , rod. Žaludek,  nar. 19.07.1964, , bytom Banícka štvrť č.780/9, 

053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
• Jolana Žaludeková, rod. Gabčová,  nar. 17.07.1966, bytom Banícka štvrť 
č.780/9, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Marek Gožo , rod. Gožo,  nar. 29.03.1984, bytom Banícka štvrť č.782/14, 053 
42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Mária Gožová , rod. Žaludeková,  nar. 16.05.1986, bytom Banícka štvrť č. 
780/9, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

      Kúpna cena je stanovená vo výške 100.000.-Sk a bude zaplatená v pravidelných  
       mesačných splátkach do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 

15. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, na Hornádskej ul.č. 24, v k.ú. 
Krompachy,   parcela č. 1836 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  103 m2 
a dom s.č. 1271 stojaci na parcele KN 1836, zapísané na LV č.1 nasledovne:  
• Marek Tulej , rod. Tulej,  nar. 20.06.1983, bytom Banícka štvrť č.781/10, 053 

42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   
• Lucia Macková, rod. Macková,  nar. 15.02.1989, bytom Banícka štvrť 
č.783/17, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,  

• Zdeno Tulej , rod. Tulej,  nar. 24.02.1959, bytom Banícka štvrť č.779/6, 053 
42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Kristína Tulejová , rod. Holubová,  nar. 11.12.1964, bytom Banícka štvrť 
č.779/6, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti ¼.   

      Kúpna cena je stanovená vo výške 70.000.-Sk a bude zaplatená v pravidelných 
       mesačných splátkach do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 
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16. uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, na Hornádskej ul.č.13, v k.ú. 
Krompachy,   parcela č. 1829 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  106 m2 
a dom s.č. 1269 stojaci na parcele KN 1829, zapísané na LV č.1 nasledovne:  
• František Žaludek , rod. Žaludek,  nar. 22.07.1980, bytom Banícka štvrť 
č.780/9, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,   

• Jana Pokutová, rod. Pokutová,  nar. 25.01.1985, bytom Banícka štvrť č.783/18, 
053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/4,  

• Oľga Žaludeková , rod. Horváthová,  nar. 04.10.1944, bytom Banícka štvrť 
č.780/9, 053 42 Krompachy, s podielom vo veľkosti ½. 

      Kúpna cena je stanovená vo výške 95.000.-Sk a bude zaplatená v pravidelných  
       mesačných splátkach do 5 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 

 

D/ UZNÁŠA  SA   
 

1. v zmysle § 2 písm. 9 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobnosti orgánov štátnej správy  na obce a vyššie územné celky v platnom znení, 
§ 8  odst. 1zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  a § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení na dodatku č. 1 k k všeobecne záväznému nariadeniu 
č.1/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Krompachy. 

2. na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, spojení s ust. § 
4, ods.3, písm. f) a g) cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/ 2001  Z. z ..o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov na VZN č. 3/2008 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými  odpadmi.  

3. v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, na VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2008 
o príspevkoch  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

E/ NESÚHLASÍ  
 s návrhom na odvolanie  Miroslava Masaryka z funkcie predsedu a člena  dozornej 
 rady  v spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy. 
 
 

F/  ŽIADA 
 primátorku mesta 
  o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ v Krompachoch na  riešenie 
 nepriaznivej situácie v spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy do 15. 10. 2008. 
 
 

G/ UKLADÁ 
 prednostovi MsÚ 

1.  po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 k VZN MsZ 
v Krompachoch č. 1/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území 
mesta Krompachy v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu.  

         Termín  : v texte 
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
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2. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie  VZN MsZ v Krompachoch č. 
3/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu.  

         Termín  : v texte 
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

3. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 
4/2008 o príspevkoch  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach. 

         Termín  : v texte 
         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

4. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-10 zo dňa 
26.08.2008 (kúpa pozemku od Jána Holuba, Hornádska ul., Krompachy). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

5. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-11 zo dňa 
26.08.2008 (kúpa pozemku od Márii Čajovej). 
        Termín  : 30. 11. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

6. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-12 zo dňa 
26.08.2008 (predaj nehnuteľnosti rodine Mackovej). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

7. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-13 zo dňa 
26.08.2008 (predaj nehnuteľnosti rodine Dunkovej). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

8. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-14 zo dňa 
26.08.2008 (predaj nehnuteľnosti rodine Žaludekovej). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

9. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/C-15 zo dňa 
26.08.2008 (predaj nehnuteľnosti rodine Tulejovej). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

10. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 15/V-16 zo dňa 
26.08.2008 (predaj nehnuteľnosti rodine Žaludekovej a Pokutovej). 
        Termín  : 30. 10. 2008  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

H/ RUŠÍ 
 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 18/D-2 zo dňa 30. 10. 2001- 
VZN MsZ v Krompachoch č. 1/2001 o zneškodňovaní komunálneho odpadu v meste 
Krompachy. 
 2. zásady vykonávania finančnej kontroly zo dňa 30. 11. 2004 uznesením č. 19/D-7. 
 
Krompachy 26. augusta 2008 
Zapísala : Anna ČECHOVÁ 
        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
           primátorka mesta 


