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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Ľuboš ONTKO 
členovia  -  Oľga           DZIMKOVÁ 
     Vladimír PUCHALA      
 
 
 
V Krompachoch 24. januára 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnosti - pozemku 
v k.ú. Krompachy, parcela KN-E č. 93153 – orná pôda o výmere 3155 m2, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 2842 pre k.ú. Krompachy od Masaryka Miloslava, bytom Mlynská 1136/3, 053 
42 Krompachy. 

 Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 200 € za spoluvlastnícky podiel a bude 
zaplatená do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
 

 

V Krompachoch 24. januára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemkov v k.ú. Krompachy - parcela C-KN 3559/4, ostatné plochy s výmerou 
4.142 m2, parcela C-KN 1893/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou     6.282 m2 obe 
zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti GMT projekt spol. s r.o., Námestie SNP č. 1, 085 
01 Bardejov, IČO: 36484971, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. arch. Slavomírom 
Gmitterom. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 
41,26 €/m2 t.j. spolu 430.094,24 € a bude zaplatená na účet predávajúceho nasledovne: 

- čiastka vo výške 100.000 € do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, 
- čiastka vo výške 100.000 € do 3 mesiacov  odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, 
- čiastka vo výške 100.000 € do 6 mesiacov  odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, 
- čiastka vo výške 130.094,24 € do 9 mesiacov  odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 
podmienky Obchodnej verejnej súťaže boli schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch Uznesením č. 11/C.18 dňa 14.12.2011. 

 

V Krompachoch 24. januára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 1 (čerpanie úveru na financovanie infraštruktúry na 42. b. j. v čiastke  
280 000,- € a ich použitie  v oblasti kapitálových výdavkov takto: 
247 505,- € na úhradu dodávateľských faktúr a 
32 495,- € z refundácie uhradených dodávateľských faktúr na financovanie investičných akcií. 
 
V Krompachoch 24. januára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Založenie  Neziskovej organizácie   CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  so 
100 % účasťou Mesta Krompachy, ktorá bude poskytovať všeobecne prospešné služby 
v zmysle platného Zákona o odpadoch, za vopred určených a pre všetkých používateľov 
rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nebude smieť použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov ani jej zamestnancov, ale bude sa musieť použiť  v celom rozsahu na zabezpečenie 
všeobecne prospešných služieb. 

V Krompachoch 24. januára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
12/B.1 zo dňa 24. januára 2012 (kúpa pozemku od p. Miloslava Masaryka). 
         Termín  :  31. januára 2012 
         Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

     V Krompachoch 24. januára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 24. januára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
12/B.2 zo dňa 24. januára 2012 (predaj pozemku spoločnosti GMT projekt spol. s r.o., Námestie 
SNP č. 1, 085 01 Bardejov). 
         Termín  :  30. marca 2012 
         Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

     V Krompachoch 24. januára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 


