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 UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/A-1 : 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zloţení: 

predseda   -  Stanislav   BARBUŠ 

členovia  -  Samuel      ČIASNOHA 

     Ing. Ľuboš ONTKO 

      
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B-1 : 

MsZ v Krompachoch ruší  Štatút mesta Krompachy schválený uznesením MsZ 

v Krompachoch č. 4/D-7 zo dňa 17. apríla 2007 a Doplnok č. 1 schválený uznesením MsZ č. 

15/C-5 zo dňa 26. augusta 2008. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B-2 : 

MsZ v Krompachoch ruší  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa 17. apríla 2007 uznesením 

č. 4/D-8,  vrátane doplnku č. 1 schváleného uznesením číslo  14/E-8 zo dňa 24. júna 2008. 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/B-3 : 

MsZ v Krompachoch ruší  Poriadok odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy 

čl. 5 zo dňa 26. augusta 2008 schválený uznesením č. 15/C-3.  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-1 : 

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

v Krompachoch k 24. augustu   2010. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-2 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o priebehu projektu regenerácie centra 

mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-3 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských  

zariadení na území mesta  Krompachy k 30. júnu 2010. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-4 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o plnení rozpočtu  mesta  Krompachy k 30. 

júnu 2010. 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-5 : 

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

kontroly.  

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-6 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta  

Krompachy za I. polrok 2010. 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/C-7 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o návrhoch o udelení  cien v roku 2010:   

1. Cena primátora mesta Krompachy Márii DARVÁSIOVEJ, Komisii sociálnej, 

zdravotnej a bytovej pri MsZ v Krompachoch, Bc. Adriáne KOČANOVEJ. 

2. Čestné uznanie primátora mesta Krompachy Viere REPASKEJ, Márii VYDROVEJ, 

Ţofii IVANČÁKOVEJ, Oľge ONDERČÍNOVEJ. 

3. Bc. Jane ČARNOKEJ. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/D-1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa   v zmysle § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 28, § 49, § 114 a § 116 zákona č.245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  

Doplnku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Krompachy č. č.4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu rozpočtu roku 2010 pre MŠ ul. SNP   

v Krompachoch v čiastke 1 000,-- €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu rozpočtu roku 2010 pre MŠ ul. Hlavná 3  

v Krompachoch v čiastke 4 992,-- €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu rozpočtu roku 2010 pre MŠ ul. Robotnícka   

v Krompachoch v čiastke – 418,-- €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje   Štatút mesta Krompachy v zmysle schválených doplnkov a 

pripomienok. 

a)  doplniť chýbajúce číslovanie v jednotlivých odsekoch, 

b) doplniť v celom texte štatútu, kto jednotlivé zákony vydal (SNR, NR SR), 

c)  názov mestské  referendum zmeniť na miestne referendum v celom texte štatúte, 

d) v celom texte zmeniť názov starosta na primátor a obce na mesto,  

e)  zmeniť text poslancov mestského zastupiteľstva na poslanci v celom texte štatútu, 

f) v celom texte štatútu doplniť k § a odstavcov čísla zákonov, 

g) § 8, odst. 9 na konci prvej vete doplniť text a v celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať, 

h) § 9 zrušiť text odseku 9 a nahradiť ho textom :  ak rozpočet mesta na nasledujúci 

rozpočtový rok neschváli MsZ do 31.12. beţného roka, hospodári mesto podľa 

rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené 

počas rozpočtového provizória nesmú v kaţdom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 

1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka.  

Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa 

uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutých v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú 

úhradu podľa osobitných predpisov, 

i) v § 15 bod 10 sa text vypúšťa a nahrádza sa novým, ktorý znie: Zbor pre občianske 

záleţitosti riadi svoju činnosť Štatútom schváleným mestským zastupiteľstvom, 

j) v § 15 sa body 11 a 12 vypúšťajú, 

k) § 18 a, ods. 3 text postupujú všetci kandidáti sa mení na postupujú dvaja kandidáti, 

l) § 19 ods. 4 na konci odseku sa vkladá text: a VZN č. 1/2000 o Mestskej polícii 

v Krompachoch, 

m) § 21 ods. 10 sa text vypúšťa a nahrádza sa novým textom: zdruţenie obcí vzniká dňom 

registrácie v registri zdruţení obcí obvodným úradom v sídle kraja, 

n) § 21 ods. 13, písm. b) vypúšťa sa text krajského úradu a nahrádza sa textom 

obvodného úradu v sídle kraja, 

o) § 21 ods. 14 text krajskému úradu sa nahrádza textom obvodnému úradu v sídle kraja, 

p) z názvu § 24 sa ruší text vlajka primátora a mestské insígnie. V pomenovaní symbolov 

mesta sa vypúšťa bod d) a e) a dopĺňa sa nový bod d), ktorý znie : znelka mesta,  

q) § 24, čl. vlajka mesta, ods. 4 na konci odseku sa v poslednej vete dopĺňa text: 

pouţívajúci biele rukavice, 

r) názov § 25 sa mení na Čestné občianstvo mesta, Cena mesta, Cena primátora mesta, 

s) v § 25 vypustiť bod c) a doplniť text: primátor mesta môţe udeliť Cenu primátora 

mesta. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch v zmysle schválených doplnkov a pripomienok. 

a) body 6 aţ 10 presunúť ako body 3 aţ 7, 

b) v § 3 bod 3, na konci odseku vypustiť text, ktoré sa zúčastnili volieb do orgánov 

samosprávy mesta. 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  udelenie CENY MESTA pri príleţitosti DNI MESTA 

KROMPACHY  v roku 2010: 

národný umelec akad. Maliarovi JUDr. Jozef FABINI in memoriam 

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch 

s účinnosťou od 1. apríla 2010. 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, zapísaného 

v liste vlastníctva č. 2287 - parcela č. 1603 – zastavané plochy o výmere 21 m
2
, ktorá vznikla 

z parcely č. 93220/2 ako diel 1 o výmere 20 m
2
 a z parcely č. 93218/2 ako diel 2 o výmere 1 m

2
 

v zmysle geometrického plánu č. 22/2010 zo dňa 18.6.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 pani Alţbete Kováčovej, rod. Kocúrovej, 

nar. 24.06.1942, bytom Kúpeľná 6, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 105,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2683 – zastavané plochy o výmere 20 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 ako 

diel 1 o výmere 6 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako diel 2 

o výmere 14 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 v zmysle geometrického plánu č. 26/2010 

zo dňa 15.7.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, 

IČO: 37176528 pani Elene Vojtekovej, vdove, nar. 6.5.1939, bytom Maurerova č. 8, 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 100,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - parcela 

č. 2679 – zastavané plochy o výmere 20 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 ako diel 1 

o výmere 5 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako diel 2 o výmere 15 

m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 v zmysle geometrického plánu č. 30/2010 zo dňa 

15.7.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 

37176528 pánovi Jaroslavovi Filipovi, slobodný, nar. 27.8.1972, bytom Hlavná č. 31, 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 100,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2685 – zastavané plochy o výmere 24 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 ako 

diel 1 o výmere 14 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako diel 2 

o výmere 10 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 v zmysle geometrického plánu č. 16/2010 

zo dňa 19.7.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, 

IČO: 37176528 pánovi Stanislavovi Saksovi, slobodný, nar. 5.11.1952, bytom Veterná č. 31, 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 120,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2662 – zastavané plochy o výmere 17 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90958/15 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1 v zmysle geometrického plánu č. 27/2002 zo dňa 7.5.2010, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 

pánovi Ing. Františkovi Tomadlíkovi, nar. 14.4.1969 a manţelke Martine Tomadlíkovej, rod. 

Svobodovej, nar. 27.6.1974, obaja bytom Slovinská č.5, Krompachy,  za účelom majetkovo 

– právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 85,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2680 – zastavané plochy o výmere 19 m
2
, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  v zmysle geometrického plánu č. 25/2010 zo dňa 15.7.2010, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 p. 

Petrovi Ogurčákovi, slobodný, nar. 24.11.1987, bytom Lorencova č. 8, Krompachy,  za 

účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 95,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Jesenského, 

zapísaného v liste vlastníctva č.1 - parcela č. 1371 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

114 m
2
 p. Ing.  Jánovi Zahurancovi, nar. 15.10.1959, bytom Jesenského č. 8, Krompachy, za 

účelom rozšírenia záhrady pri rodinnom dome.   

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov priameho predaja vo výške 580 € za 

celý pozemok a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy.  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu č. 17 na štvrtom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 2848,  zapísaného v LVč.1 p. Magdaléne 

Tabačekovej, nar. 30.07.1959,  bytom Kolinovce 171. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaţe vo výške 

9.000 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy.  

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom 

Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu č. 27 na šiestom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 2848,  zapísaného v LVč.1 p. Miroslavovi Jedličkovi, 

slobodný, bytom Na kopci 176, 435 42 Litvínov 8, Česká republika. 
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Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaţe vo výške 

7.900 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy.  

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom 

Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu č. 12 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 2848,  zapísaného v LVč.1 p. Jánovi Bikárovi, nar. 

4.12.1975,  bytom Kojšov 277. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaţe vo výške 

7.950 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy.  

Cena stanovená  v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom 

Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj uvoľneného bytu na ul. Hlavnej č. 32 

P.č. Byt č. Bytový dom s.č. Ulica/č. Parcela Poznámka

1 byt č.1 951 Hlavná 32 2993 1 izbový, prízemie

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  spôsob predaja majetku uvedeného v bode 31/E-18 tohto 

uznesenia (v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Doplnku č.10 

k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Krompachy) formou verejnej obchodnej súťaţe, za min. cenu v zmysle ZP č. 

32/2010, zo dňa 23.6.2010, ktorá je stanovená vo výške 7.600 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  prechod vecného bremena zapísaného v liste vlastníctva č. 

2131 na parcelu č. 3221/5, zastavaná plocha o výmere 2974 m
2
 spočívajúce v tom, ţe vlastník 

nehnuteľnosti bude trpieť právo prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete zriadiť, 

prevádzkovať a stavať verejnú sieť ako aj vstupovať v súvislosti s prevádzkovaním, opravami 

a údrţbou tohto vedenia – uloţenia optickej prípojky, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti T-

Mobile Slovensko, a.s. Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, na základe záznamovej listiny 

Z 3528/2008 zo dňa 16.12.2008 – 106/09. 

Prechod vecného bremena súvisí so zámennou zmluvou zo dňa 4.8.2010 medzi  SITNO 

INVESTA, a.s. , Zámočnícka 6, 040 01 Košice a Mestom Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 

42 Krompachy. 

Rozsah vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 5/2010, zo dňa 9.6.2010, 

vyhotoveným Geodéziou Spiš, Ing. Františkom Novákom, Dunajská 26, Spišská Nová Ves. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj dvojizbového bytu na ul. SNP č. 1 

P.č. Byt č. Bytový dom s.č. Ulica/č. Parcela Poznámka

1 byt č.18 1050 SNP č. 1 2848 2 izbový, 4.posch.

 

  
V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  spôsob predaja majetku uvedeného v bode 31/E-21 tohto 

uznesenia (v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Doplnku č.10 

k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Krompachy) formou verejnej obchodnej súťaţe, za min. cenu v zmysle ZP č. 

19/2010, zo dňa 13.5.2010, ktorá je stanovená vo výške 7.900 €. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej, - 

parcela č. 2914 – zastavané plochy o výmere 25 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 

v zmysle geometrického plánu č. 18/2010 zo dňa 23.7.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 pánovi Milanovi Veseleňákovi, nar. 

9.8.1974,  bytom Maurerova 21, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 125,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej, - 

parcela č. 2819 – zastavané plochy o výmere 23 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 

v zmysle geometrického plánu č. 11952997/1157 zo dňa 12.10.1992, vyhotoveného Ing. 

Jánom Pekarčíkom, Geoding, Spišská Nová Ves pánovi Aladárovi Cichému, nar. 1.12.1954 

bytom Maurerova 47, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania 

pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 115,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej, - 

parcela č. 2824 – zastavané plochy o výmere 22 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 

v zmysle geometrického plánu č. 11952997/1157 zo dňa 12.10.1992, vyhotoveného Ing. 

Jánom Pekarčíkom, Geoding, Spišská Nová Ves pánovi Dušanovi Cichému, nar. 14.4.1964, 

bytom Maurerova 47, Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho vysporiadania 

pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 110,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/E-26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  vyradenie majetku mesta k 18.8.2010 v celkovej hodnote 

23.873,47 € 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/F-1: 

MsZ v Krompachoch určuje podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bude mať 12  poslancov, ktorí budú zvolení 

v jedno volebnom obvode pre celé mesto Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/F-2: 

MsZ v Krompachoch určuje, že  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bude primátor mesta Krompachy vo 

volebnom období 2010 aţ 2014 vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie Doplnku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Krompachy č. č.4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v najbliţšom 

čísle Krompašského spravodajcu a internetovej stránke mesta Krompachy. 

Termín  : 20. septembra 2010 

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-8 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pani Alţbete Kováčovej).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-9 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pani Elene Vojtekovej).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-10 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Jaroslavovi Filipovi).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-11 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Stanislavovi Saksovi).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-12 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Ing. Františkovi Tomadlíkovi s manţelkou Martinou).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-13 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Petrovi Ogurčákovi).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-14 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Ing. Jánovi Zahurancovi).  

 

        Termín  :  31. augusta 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-15 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

kúpnej zmluvy na predaj bytu pani Magdaléne Tabačekovej).  

 

        Termín  :  31. októbra  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-16 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

kúpnej zmluvy na predaj bytu pánovi Miroslavovi Jedličkovi).  

 

        Termín  :  31. októbra  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-17 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

kúpnej zmluvy na predaj bytu pánovi Jánovi Bikárovi).  

 

        Termín  :  31. októbra  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-23 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Milanovi Veseleňákovi).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-24 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Aladárovi Cichému).  

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-25 zo dňa 24. augusta 2010 (vypracovanie 

zmluvy na predaj pozemku pánovi Dušanovi Cichému). 

 

        Termín  :  30. septembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie dodatku k zámennej 

zmluve spočívajúce v súhlase prechodu vecného bremena v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 31/E-20 zo dňa 24. augusta 2010 (Sitno Investa a.s. Košice). 

 

        Termín  :  31. augusta 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/G-16: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľke MŠ SNP a riaditeľovi Mestských 

lesov zabezpečiť naloţenie s vyradeným majetkom podľa predloţeného návrhu Vyraďovacej 

komisie pri MsZ v Krompachoch 

 

        Termín  :  31.decembra 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

               Alena Dachová 

               Ing. Michal Tkáč  

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H-1: 

MsZ v Krompachoch poveruje  prednostu MsÚ: 

  a) zverejniť zámer predať uvedený majetok formou verejnej obchodnej súťaţe majetku 

mesta v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-18,19. 

            b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaţe na úradnej tabuli mesta 

Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  30. septembra  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/H-2: 

MsZ v Krompachoch poveruje  prednostu MsÚ: 

  a) zverejniť zámer predať uvedený majetok formou verejnej obchodnej súťaţe majetku 

mesta v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 31/E-21,22. 

            b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaţe na úradnej tabuli mesta 

Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy. 

        Termín  :  30. septembra  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/CH-1: 

MsZ v Krompachoch neuznáša  sa   na Doplnku  č. 1 k VZN č. 2/2008, ktorým sa stanovuje 

minimálna výška nájomného pri prenájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

Mesta Krompachy  

 

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/I-1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta v termíne  do 30 dní zvolať zasadanie MsZ 

k prehodnoteniu výdavkovej časti rozpočtu mesta pre II. polrok 2010 v závislosti 

predpokladaných príjmov. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/J-1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje udelenie Ceny mesta prof. PhDr. Jánovi KVASNIČKOVI, 

DrSc. v roku 2010.  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/J-2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje kúpu pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Poštovej – 

parkovisko za objektom pošty, zapísaného v liste vlastníctva č. 775, parcela KN 2859, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m
2
 od spoločnosti Slovenská pošta a.s., so sídlom 

Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zastúpená Ing. Liborom 

Chrástom, predsedom predstavenstva a Prof. RNDr. Ing. Karolom Achimským, CSc., členom 

predstavenstva. 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/J-3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje   predaj bytov na ul. Stará cesta s.č. 1079 

P.č. Byt č. Dom s.č. Ulica/č. Parcela Poznámka

1 byt č.1 1079 Stará cesta č. 7 2556/2 2 izbový, 1.posch.

2 byt č. 2 1079 Stará cesta č. 7 2556/2 3 izbový, 1. posch.

 

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 31. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

 v Krompachoch, konaného dňa 24. augusta 2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 31/J-4: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje   spôsob predaja majetku uvedeného v bode 31/E-22 tohto 

uznesenia (v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Doplnku č.10 

k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Krompachy) formou verejnej obchodnej súťaţe, za min. cenu v zmysle ZP č. 12/2010, zo dňa 

28.3.2010, ktorá je stanovená vo výške za 2 izbový byt 8.300,00 € a za  3  izbový  byt  je  stanovená  

min. vo  výške 8.600,00 €.  

 

V Krompachoch 24. augusta 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

   primátorka mesta 

 


