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UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

členovia  -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

     Oľga  DZIMKOVÁ 

 

      

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prijatie bezúročnej peňažnej pôžičky  Mestom  Krompachy od veriteľa – obchodnej 

spoločnosti GMT projekt, spol. s r. o., Námestie SNP 1, Bardejov vo výške  320 000.-  EUR  

na   zabezpečenie  okamžitej   likvidity mesta vo vzťahu k  aktuálnym  záväzkom v zmysle 

predloženého „Návrhu zmluvy o pôžičke“. 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

„Zmluvu o pôžičke“ medzi Mestom Krompachy  a GMT projekt, spol. s r.o., Námestie  SNP 

1, Bardejov vo výške 320 000,- EUR, ako  bezúročnú, na dobu do 31. 12. 2012, ktorý „Návrh 

zmluvy o pôžičke“ tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

v zmysle „Zmluvy o úvere“ č. 18/156/05 z 8. 7. 2005 – Dexia Komunál Komfort úver medzi 

Mestom Krompachy ako veriteľom a Prima bankou Slovensko, a. s. ako poskytovateľom 

čerpanie úverových finančných prostriedkov v čiastke 75 000,- EUR na úhradu záväzkov voči 

dodávateľom prác na stavbe Halňa, 1. Stavba ako 5% spoluúčasti z celkových oprávnených 

nákladov.  

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

poskytnutie pôžičky finančných prostriedkov zo strany Mesta Krompachy obchodnej 

spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s.r.o. z Fondu rozvoja bývania 

v čiastke 118 570,- EUR, a to na krytie výdavkov obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo 

mesta Krompachy, spol. s. r. o., spojených so zabezpečovaním správy bytového fondu 

v zmysle predloženého „Návrhu zmluvy o pôžičke finančných prostriedkov z Fondu rozvoja 

bývania“. 

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

„Zmluvu o pôžičke finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania“ medzi Mestom 

Krompachy a Bytovým hospodárstvom mesta Krompachy vo výške 118 570,- EUR, ktorý 

„Návrh zmluvy o pôžičke finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania“ tvorí prílohu 

tohto uznesenia. 

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ medzi Mestom 

Krompachy, Námestie slobody č. 1, Krompachy, IČO: 329 282, konajúceho prostredníctvom 

Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným a spoločnosťou Podtatranská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, IČO: 36485250, zastúpenej Ing. 

Vladimírom Pastorekom, predsedom predstavenstva a Ing. Jolanou Handzušovou, členom 

predstavenstva ako oprávneným na stavbu „ Krompachy vodovod, prekládka vodovodu ul. 

Robotnícka“ na pozemku vo vlastníctve mesta – parcela E-KN 90958/63, ostatné plochy 

s výmerou 1779 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre k. ú. Krompachy. 

Predmetom zmluvy bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného: 

 strpieť vodovodné potrubie, zachovať jeho pôvodné určenie, zdržať sa akýchkoľvek 

zásahov do jeho stavby a užívania, nevykonávať stavby a prestavby, ktoré by tomuto 

účelu bránili.  

 strpieť vstup, prechod a prejazd oprávneného na slúžiaci pozemok počas výstavby, 

prevádzky, údržby a opravách vodovodného potrubia;  

 rešpektovať pásmo ochrany vodovodného potrubia v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 

442/20021 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách;  

 

Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odmenu vo výške 20,00 EUR.  

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/C.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

uzatvoriť „Zmluvu o pôžičke“ na sumu 320 000,- EUR medzi dlžníkom Mesto Krompachy 

a veriteľom GMT  projekt,  spol.  s r. o., Námestie SNP 1, Bardejov na  zabezpečenie 

okamžitej likvidity mesta vo vzťahu k aktuálnym záväzkom, a to podľa „Návrhu zmluvy 

o pôžičke“, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia 

        Termín : 10. októbra 2012 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová  

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/C.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

uzatvoriť  „Zmluvu o pôžičke finančných prostriedkov  z Fondu rozvoja bývania“ v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 19/B.4,5 zo dňa 3. októbra 2012 a v súlade s „Návrhom 

zmluvy o pôžičke finančných prostriedkov  z Fondu rozvoja bývania“, ktorý tvorí prílohu 

tohto uznesenia. 

       Termín : 18. októbra 2012  

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o stave finančných prostriedkov na účte Fondu rozvoja bývania Mesta Krompachy 

k 30. septembru 2012. 

 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/E.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť čerpanie úverových finančných prostriedkov z Dexia Komunál Komfort úveru 

v Prima banke Slovensko, a. s. v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 19/B.3 zo dňa      

3. októbra 2012. 

       Termín : 20. októbra 2012  

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 19. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 3. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 19/E.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch        

č. 19/B.6 zo dňa 3. októbra 2012 (uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena“ so spoločnosťou Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.). 
       Termín : 10. októbra 2012  

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 3. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 


