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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla   2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/A-1 : 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Kristián KRAK 

členovia  -  Igor        JENDRUCH 

     Stanislav BARBUŠ 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-1 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch k 26. aprílu 2010. 
 

 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-2 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie súhrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2009.  

 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-3 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu mesta Krompachy za rok 2009. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-4 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej 

účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 2009. 

 
 
V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-5 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informatívnu správu o vymenovaní za riaditeľku:  

a) Materskej školy, ul. Hlavná 3 v Krompachoch PaedDr. Lýdiu Medvecovú 

b) Materskej školy, ul. SNP 44 Krompachy Alenu Dachovú 

 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-6 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, 

predmetom ktorej bolo hospodárenie v MŠ Robotnícka v Krompachoch za obdobie roka 2009. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-7 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie ústnu informáciu o činnosti komisie MsZ 

v Krompachoch na ochranu verejného záujmu predloženú predsedom komisie Igorom 

Jendruchom. 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/B-8 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie ústnu informáciu o činnosti Mestského hasičského 

zboru v Krompachoch predloženú veliteľom MHZ pánom Karolom Wolfom mladším. 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-1 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2009   podľa 

ust. § 16 ods. 10 zákona  č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom :    

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

   
V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-2 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Výsledok hospodárenia mesta za rok 2009: 

 Zostatky na bežných účtoch spolu                    732 776,69 € 

Iné záväzky (cudzie prostriedky)                       659 485,99 € 

Prebytok hospodárenia vo výške                        73 290,70 € 

zistený podľa skutočného stavu peňažných prostriedkov na bežných účtoch k  31. 12. 2009  

po odpočítaní iných záväzkov (cudzích prostriedkov). 

V zmysle ustanovení § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov   nevyčerpané  účelovo určené 

prostriedky sa z prebytku rozpočtu vylučujú, t.j. cudzie prostriedky účelovo viazané. 

Zostatok z prebytku sa použije na tvorbu   peňažných fondov. 
    

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-3 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  prevod 100 % prebytku hospodárenia roka 2009, t. j. 

73 290,70 € do rezervného fondu podľa ust. § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona NR SR č. 611/2005  Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-4 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

a)  úrok vo výške 1,29 € za rok 2009 na účte sociálneho fondu ako ďalší príjem sociálneho   

    fondu; 

b)  poplatok vo výške 51,58 €  za rok 2009 na účte sociálneho fondu ako ďalší výdavok   

     sociálneho fondu. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-5 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Hospodársky   výsledok   vykázaný  v  súvahe  k  31. 12. 2009  

-   zisk   vo  výške   488 715.- € s vyúčtovaním na účet 428   –   nevysporiadaný výsledok   

hospodárenia minulých rokov. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

  

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-6 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení po dohodovacom 

konaní na rok 2010. 

       
V Krompachoch 26. apríla 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-7 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 3 – sociálny podnik 16 650,– €. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-8 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  rozpočtové   opatrenie č. 4  –  rekonštrukcia DK na 

predmete nájmu (reštaurácia Melódia)  v čiastke 53 385,– €. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-9 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  : zabezpečenie financovania realizácie stavby formou 

komerčného úveru na pokrytie vlastných zdrojov, ktoré mesto Krompachy ako investor stavby 

musí zabezpečiť v súlade s podmienkami zmlúv na poskytnutie dotácií z MVa RR SR a zmluvou 

uzatvorenou so ŠFRB, v čiastke 468 625,– €. V roku 2010 finančnou čiastkou 160 000,– € 

a v roku 2011 finančnou čiastkou 308 625,– €. 

       

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-10 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj časti pozemkov spolu o výmere 152 m
2
 na Kúpeľnej 

ulici v Krompachoch, zapísaných v LV č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela č. KN 949/3 diel 2, zastavaná plocha o výmere 29 m
2
  

- parcela č. KN 949/1 diel 1, zastavaná plocha o výmere 123 m
2
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podľa geometrického plánu č. 76/2009, vyhotoveného geodetom Jánom Zemanom, Lorencova 

11, Krompachy, IČO: 37176528, Pravoslávnej cirkevnej obci, Pavla Horova 10, Prešov, 

zastúpenej duchovným doc. ThDr. Štefanom Šakom, PhD. 

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 9/2010 zo dňa 3.3.2010 je vo výške 1,26 € za m
2
. 

Kúpna cena bude stanovená vo výške najvyššej cenovej ponuky vyplývajúcej 

z vyhláseného priameho predaja, minimálne za cenu znaleckého posudku  a bude zaplatená 

v celosti pri podpise kúpnej zmluvy. 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-11 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, zapísaných 

v liste vlastníctva č. 1: 

- parcela č. 2439 – zastavané plochy o výmere 306 m
2
,  

- parcela č. 2441 – zastavané plochy o výmere 301 m
2
, 

- parcela č. 2442 – zastavané plochy o výmere 282 m
2
  

p. Milanovi Hanušovskému nar. 31.5.1953, bytom Partizánska č.11, 05342 Krompachy, za 

účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne. . 

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,145 € za m
2
 pozemku t.j. 4.573,90 € a bude zaplatená na 

účet predávajúceho v deň podpísania kúpnej zmluvy.  

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/C-12 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  kúpu pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP - klzisko, 

zapísaných v liste vlastníctva č. 2796: 

- parcela č. 93130/3 – orná pôda o výmere 350 m
2
, 

- parcela č. 2492/4 – ostatná plocha o výmere 219 m
2
, odčlenená od parcely č. 93134 na 

základe geometrického plánu č. 40/2009 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, 

Lorencova 11, Krompachy, I%CO: 37176528 
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od  p. Milana Hanušovského st. nar. 31.5.1953, bytom Partizánska č. 11, 05342 Krompachy, 

za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou klziska. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 30/2010 zo dňa 26.2.2010 

vyhotoveného Ing. Stanislavom Čurillom vo výške 5,11 € za m
2
 pozemku, t.j. 2.907,59 € 

a bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy. 

 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/D-1 : 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   v zmysle ustanovení     § 4 ods.3 písm. n), § 6 ods. 1, § 11 ods. 

4 g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, a na 

základe § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a 

o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších právnych 

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Krompachy č. 3/2010 o zákaze užívania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.  

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/D-2 : 

 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na Doplnku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 3/2004 o čistote mesta. 

 
    

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 



9 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/E-1 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov 

na účet rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 29/C-3 zo dňa 26. apríla 

2010.  

Termín  : do 30. júna  2010  

 Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/E-2 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2010 o zákaze užívania  alkoholických nápojov na 

vymedzených verejne prístupných miestach v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu a na 

www stránke mesta Krompachy.  

  Termín  : 15. júna  2010       

   Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/E-3 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie Doplnku č. 3 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2004 o čistote mesta v najbližšom 

čísle Krompašského spravodajcu a na www stránke mesta Krompachy.  

 

  Termín  : 15. júna  2010       

   Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/E-4 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv 
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 29/C-10 zo dňa 26. apríla 2010 (predaj pozemkov 

pre Pravoslávnú cirkevnú obec, Prešov, zastúpenej duchovným doc. ThDr. Štefanom Šakom, 

PhD). 

  

 Termín  : 31. mája   2010 

  Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

  

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/F-1 : 

MsZ v Krompachoch poveruje  prednostu MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 29/C-11, 12 zo dňa 26. apríla 2010 (predaj a kúpa 

pozemkov – Milan Hanušovský, Krompachy, Partizánska 11). 

     

    Termín  : 31. mája 2010 

         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 29. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 29/G-1 : 

MsZ v Krompachoch neberie na vedomie správu o výsledku o výsledku inventarizácie majetku 

mesta Krompachy k 31.12.2009.  

 

V Krompachoch 26. apríla 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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