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UZNESENIE č. 33. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 11. novembra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 33/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Igor   JENDRUCH 
členovia  -  Vladislav  PROBALA  
     Vladimír  PUCHALA 
 
 
V Krompachoch 11. novembra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 33. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 11. novembra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 33/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
 kúpu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Krompachy a to: 
- parcely zapísané v liste vlastníctva č. 2380 pre k.ú. Krompachy v podiele 1/1 z celku: 
- parcela E-KN 90717/1 – orná pôda s výmerou 769 m2 v cene 10,-- €/m2, 
- parcela C-KN 1136 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 98 m2 v cene 10,-- €/m2, 
- parcela E-KN 93150 – orná pôda s výmerou 1626 m2, v cene 3,-- €/m2, 
- parcela E-KN 93294 – orná pôda s výmerou 86 m2 – parcelu zapísaná v liste vlastníctva č. 
2718 pre k.ú. Krompachy, v podiele 1/6 z celku , t.j. 14,33 m2 v cene 3,-- €/m2 
 
od Evy Ambrúžovej, rod. Golabovej, nar. 11.12.1937, bytom Buzulucká 680/11, Košice – 
Dargovských Hrdinov. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 13.591,00 EUR, a bude zaplatená do 30 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

 
V Krompachoch 11. novembra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 33. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 11. novembra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 33/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rudolfa ŠTANCELA , bytom Krompachy, Cintorínska 3, do funkcie prísediaceho  
na Okresnom súde Spišská Nová Ves.  
 

Krompachoch 11. novembra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 33. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 11. novembra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 33/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
konanie dobrovoľnej  finančnej zbierky pre školské jedálne v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Krompachy 

Spôsob konania zbierky:  
a/ predaj „primátorského pun ču“  v cene 1,- € počas Vianočných trhov 2013 v dňoch 13.-14.12.2013 
 
b/ dobrovoľné finančné príspevky  
Miesto a čas konania zbierky: 
Krompachy, 12.12.2013 – 31.12.2013 
Mená a priezviská, funkcie osôb  zodpovedných za konanie zbierky: 
Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta Krompachy 
Ing. Jozef KRAK, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ Krompachy 
 
Číslo účtu a názov banky, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané  
zbierkou:               1386394958/0200  VÚB Krompachy. 
variabilný symbol:      2920273 
 
 
Krompachoch 11. novembra  2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 



3 

 

 

UZNESENIE č. 33. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 11. novembra 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 33/C.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 33/B.1 zo dňa 11. novembra 2013 (kúpa pozemkov od Evy Ambružovej). 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
        Termín   :  29. novembra 2013 

Krompachoch 11. novembra  2013  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 
 
 


