
UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/A.1:
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu v zložení:
predseda - Mgr. Marta MIČEKOV Á
členovia - Ing. Lívia KOZLOV Á

Vladislav PROBALA

V Krompachoch 26. februára 2014
"

3)7}// l
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/B.1:
MsZ v Krompachoch ruší:
uznesenie č. 201E.7 zo dňa 23. októbra 2012 - predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta
Krompachy, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, parcela C-KN 25/2, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 645 m2 na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 21.3.2012
vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom spoločnosti Atrex s.r.o., Krčméryho 1, Spišská Nová
Ves, IČO: 36194484, za účelom rozšírenia pozemku na dobudovanie skladovacích priestorov pri
objekte obchodných priestorov s.č. 1077 na Cintorínskej ulici v Krompachoch, za cenu stanovenú
znaleckým posudkom č. 33/2012 zo dňa 15.5.2012 vo výške 12,10 €/m2, t.j. 7.804,50 € za celú
výmeru a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

V Krompachoch 26. februára 2014

/l~' /~
//' J )71 r:J.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/B.2:
MsZ v Krompachoch ruší:
uznesenie Č. 20/G.7 zo dňa 23. októbra 2012 ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31.
decembra 2012 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia
MsZ v Krompachoch Č. 20/E.7 zo dňa 23. októbra 2012 z dôvodu, že spoločnosť Atrex s.r.o.
nepristúpil a k podpísaniu kúpnej zmluvy. Termín uznesenia bol predlžovaný trikrát a to
uznesením Č. 24/C.2 zo dňa 20.02.2013 do 30. 04. 2013, uznesením Č. 28/C.l zo dňa 22.05.
2013 do 30.09.2013 a uznesením Č. 31/C.6 zo dňa 09. 10.2013 do 31. 12.2013.

V Krompachoch 26. februára 2014

(??12
Ing. I~~taRUŠINaV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/B.3:
MsZ v Krompachoch ruší:
uznesenie Č. 30/C.26 zo dňa 21. augusta 2013 - schvaľuje spôsob financovania
rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Krompachy postupom podľa § 66 ( KONCESIA )
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

V Krompachoch 26. februára 2014

<:4. 'I';;~::U~J~-
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 351B.4:
MsZ v Krompachoch ruší:
uznesenie č. 30/F.l zo dňa 21. augusta 2013 - žiada primátorku mesta zabezpečiť proces
verejného obstarávania na "Koncesnú službu pre obnovu sústavy verejného osvetlenia v meste
Krompachy" podľa § 66 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č.
30/C.26 zo dňa 21. augusta 2013 (rekonštrukcia VO).

V Krompachoch 26. februára 2014

/;) ,

>-j;--7?J/ -.:: l-l
Ing. Iveta RUŠI~VÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/C.l:
MsZ v Krompachoch predlžuje:
termín uznesenia č. 34/F.I0 zo dňa 16. decembra 2013 do 30. apríla 2014 - ukladá prednostovi
MsÚ v termíne do 31. januára 2014 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy v zmysle
uznesenia MsZ v Krompachoch č. 34/D.11 zo dňa 16. decembra 2013 (uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329282, konajúcim
prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného bremena
a spoločnosťou Zinkóza a.s. Krompachy, IČO: 36186511, zastúpenou Ing. Imrichom Smaržíkom,
predsedom predstavenstva a Ing. Imrichom Lovásom, členom predstavenstva ako oprávneným
z vecného bremena, ktorej predmetom je právo prechodu a prejazdu peši aj motorovými vozidlami
po cestnej komunikácii vo vlastníctve mesta Krompachy - parcela C-KN 1889/106, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 5473 m2

, zapísanej v liste vlastníctva č. l pre k.ú. Krompachy.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad znáša
v plnej výške oprávnený z vecného bremena).

Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 26. februára 2014
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Ing':Iveta RUŠI OV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 3S/C.2:
MsZ v Krompachoch predlžuje:
termín uznesenia č. 34/F.ll zo dňa 16. decembra 2013 do 30. apríla 2014 - ukladá prednostovi
MsÚ v termíne do 31. januára 2014 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy v zmysle
uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 34/D.12 zo dňa 16. decembra 2013 (uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329282, konajúcim
prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného bremena
a spoločnosťou Zlievareň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, IČO: 31651283, zastúpenou Ing.
Milanom Feckom, predsedom predstavenstva spoločnosti a Ing. Jánom Biľom, podpredsedom
predstavenstva ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je právo prechodu
a prejazdu peši aj motorovými vozidlami po cestnej komunikácii vo vlastníctve mesta Krompachy
- parcela C-KN 18891106, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5473 m2

, zapísanej v liste
vlastníctva Č. l pre k.ú. Krompachy.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad znáša
v plnej výške oprávnený z vecného bremena). Termín: 30. apríla 2014

Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ _/1)- . '
primátorka mesta O '))11;-

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 3S/C.3:
MsZ v Krompachoch predlžuje:
termín uznesenia č. 34/F.12 zo dňa 16. decembra 2013 do 30. apríla 2014 - ukladá prednostovi
MsÚ v termíne do 3l. januára 2014 zabezpečit' vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy v zmysle
uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 34/D.l3 zo dňa 16. decembra 2013 (uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329282, konajúcim
prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného bremena
a spoločnosťou Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., IČO: 36199851, zastúpenou Yasunari
Anan, konateľom spoločnosti ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je právo
prechodu a prejazdu peši aj motorovými vozidlami po cestnej komunikácii vo vlastníctve mesta
Krompachy - parc ela C-KN 1889/106, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5473 m2

, zapísanej
v liste vlastníctva Č. l pre k.ú. Krompachy.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad znáša
v plnej výške oprávnený z vecného bremena). Termín: 30. apríla 2014

Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.l:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 26. februáru 2014.

V Krompachoch 26. februára 2014
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Ing. IvetaRÚSINOV
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.2:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2013.

V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. (.:2;Š(~Á
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.3:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2013.

V Krompachoch 26. februára 2014
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Ing. Iveta RUŠI//' Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/D.4:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2013
v zmysle § II ods. 4 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

V Krompachoch 26. februára 2014

t
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Ing. lv" aRUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/D.5:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia v SEZO - Spiš, združenie obcí a
výsledku následnej finančnej kontroly využitia strojov a zariadení v majetku SEZO - Spiš, združenie
obcí.

V Krompachoch 26. februára 2014

8/'})J'J·
Ing. Iveta RUŠI~V Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/D.6:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2013 podl'a § 12
ods. 7) a § 18fods. l) písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

V Krompachoch 26. februára 2014

Idr:~~
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/D.7:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu o písomnom vzdaní sa členstva v komisii MsZ v Krompachoch sociálnej,
zdravotnej, bytovej a rómskej komunity pána Mgr. Jozefa VALEKA k 3. februáru 2014.

V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ li
f

ll '/' li ' }//
primátorka mesta I / f'

UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.l:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Nájomnú zmluvu na čast' pozemku - parcela C-KN 1278/1 s výmerou 525 m2 na Starej Maši
v Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnost'ou
HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63, 053 42 Krompachy, IČO: 36600423, zastúpenou konateľmi
Petrom Horváthom a Marekom Zahurancom na dobu 20 rokov za cenu 0,50 €I m21 ročne.

V Krompachoch 26. februára 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ \ '

primátorka mesta /~/) ) 7J /['/'
-,../' v

UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Veternej v Krompachoch - parcela KN -C 2805/9
- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 manželom
Ladislavovi Gáborovi, rod. Gáborovi, nar. 26.12.1941 a Eve Gáborovej , rod. Haduchovej, nar.
10.09.1948, obaja bytom SNP č. 1053/7, Krompachy, za účelom majetkovo - právneho
vysporiadania pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 130,00 € a bude zaplatená najneskôr
do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených s návrhom na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Krompachoch 26. februára 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/E.3:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru Č. 202 v Dome kultúry na Námestí
slobody Č. 2 v Krompachoch:

MESTO KROMPACHY
Námestie slobody Č. 1,05342 Krompachy

(ďalej len "vyhlasovatel"')

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a
ods. 1 písm. aj a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch Č. 35/ ... zo dňa 26.02.2014

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

• Predmet prenájmu:
nebytový priestor Č. 202

v Dome kultúry na Námestí slobody Č. 2 v Krompachoch
na druhom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 18 m2

,

vhodný pre zriadenie kancelárie

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže aje
zapísaný na okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú.
Krompachy.
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške

vo výške 20 € / m2
/ rok

V nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, odvod
zrážkovej vody, elektrická energia)

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 05.03.2014

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke
mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 27.03.2014, o 12.00 hod.
3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie.
5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
6. Súťažné návrhy musia byt' písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať

tieto náležitosti:
označenie navrhovateľa,
číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna cena nájomného,
návrh musí byť podpísaný a datovaný,
súhlas s podmienkami súťaže.

7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude vypis z príslušného registra
(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace.

8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
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9. Navrhovatelia môžu meniť, dopÍňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, tj. do dňa 27. marca 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh dopÍňať len na základe výzvy vyhlasovatel'a a v ním stanovenej lehote.

10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.

11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým
účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim
návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej
zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi
súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz
súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy.
V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po
víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

14. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
15. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky

súťaže.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predÍžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu,
ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr.
Emil Muľ. tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Ing.
Erika Balážová, tel. 053/4192228

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228, resp. Marta Slovinská, tel. 053/4192225.

19. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody Č. 1
05342 Krompachy

s viditeľným označením - textom:
"NEOTVÁRAŤ - OVS - NÁJOM NP Č. 202"

• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia

návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní
a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla
navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia
poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa 20 14
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od do .
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa .
V Krompachoch 26, februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.4:
MsZ v Krompachoch schval'uje:
úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014 podľa predloženého návrhu:

Min. Návrh Návrh
Norm.f.prostr. Schválený objem presun nenor. f. pr. úpravy úpravy
oznam.MŠ norm. f.
SR rozpočet pr. z roku 2013 asistent rozpočtu rozpočtu

pridel.
Näzev školv na r. 2014 škole učitel'a norm. f. pr. spolu

ZŠsMŠ
Maurerova 548744 500653 506739 O 3900 506739 510639

ZŠ Zemanská 356906 351 142 364918 O O 364918 364918

ZŠ s MŠ SNP 440325 382106 407741 13 O 407741 407754

Spolu 1345975 l 233901 1279398 13 O 1279398 1283311

CVČ - dotácia z obcí

Zdroj financovania Schválený Návrh na
rozpočet úpravu

41 dotácia z mesta 55 148 € 55148 €

41 dotácia z obcí O€ 12262 €

HN -strava HN - šk,

Názov školy
pomôcky

ZŠ s MŠ Maurerova 4860 € 813 €

ZŠ Zemanská 42816 € 963 €

ZŠ sMŠ SNP 3884€

MŠ Hlavná
5148 € 50€

V Krompachoch 26. februára 2014

/;1 ' //
(-/1 )7// I
'-../

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.5:
MsZ v Krompachoch schval'uje:
použitie rezervného fondu mesta na výdavky - finančné operácie v súlade so zákonom
č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách v znp., §1Oods. 6 a § 15 ods. 3 na splatenie časti
Dexia komunál komfort úveru, poskytnutého z Prima banky a. s. Slovensko na kapitálové
výdavky v čiastke 99600,- €.

V Krompachoch 26. februára 2014

ŕJ/llj]
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.6:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnosti
č. 191201 v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. Spišské Vlachy.

V Krompachoch 26. februára 2014

--;:) r //

('/··~;;7)))J 2y
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Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/E.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
vedúcich kontrolných skupín mesta Krompachy pre vykonávanie protipožiarnych kontrol
v meste Krompachy pre rok 2014:
1. Ing. Peter WOLF, Hlavná 41, Krompachy
2. Jaroslav HLUBEŇ, Lorencova 7, Krompachy
3. Karol WOLF ml., Hlavná 41, Krompachy
4. Imrich SZEKELY ml., Sadová 21, Krompachy
5. Ľubomír SZEKEL Y, Sadová 21, Krompachy
6. Martin MIREK, Štúrova 24, Krompachy
7. Peter BANDŽUCH, Štúrova 24, Krompachy
8. Ján DAŇKO, SNP 7, Krompachy
9. Ján HOLDA, Lorencova 7, Krompachy
10. Bc. Peter PERHÁČ, Poštová 5, Krompachy

V Krompachoch 26. februára 2014 /1,/ r2,("'--~;-))li "o'

Ing. I~~: RUŠIN Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/F.1:
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta:
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 35/E.1
zo dňa 26. februára 2014 (nájomná zmluva na časť pozemku uzatvorenú medzi Mestom
Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou HZ Metal s.r.o., 2 Krompachy).

Termín : 31. marca 2014
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová

V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

.:.))) ll/ ' ~)/--_/
(.~.-.."./ rY
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/F.2:
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta:
zabezpečiť preverenie podmienok poskytnutia úveru do výšky cca 400 tis. € v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č.
35/H.1 zo dňa 26. februára 2014.

Termín : 31. marca 2014
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová

V Krompachoch 26. februára 2014

"-1

Ing. ~ve!a RUŠINOV Á ',;/)) lJ /)
pnmatorka mesta j' ti

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/G.l:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch
č. 35/E.2 zo dňa 26. februára 2014 (predaj pozemku Ladislavovi Gáborovi s manželkou).

Termín : 31. marca 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 26. februára 2014 '-:j ,

,jJ) l)l;?
Ing. Iveta RUŠíNÔV Á //

primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 35/G.2:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 35/E.3 zo dňa 26. februára 2014 (prenájom nebytového priestoru č. 202
v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch).

Termín : 5. marca 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 26. februára 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
r-
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UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/G.3:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vykonanie schválenej finančnej operácie, spracovať žiadosť na splatenie časti
poskytnutého úveru a zrealizovať úhradu v chválenej čiastke v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 35/E.5 zo dňa 26. februára 2014 (použitie rezervného fondu na výdavky).

Termín : 8. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 26. februára 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mes~a
////l) 2 l/ d .ýŕ_,7

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35tH.1:
MsZ v Krompachoch súhlasí :
so zobratím úveru a s preverením podmienok na jeho poskytnutie s následným predložením
a s tým súvisiacimi danosťami predloženia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

V Krompachoch 26. februára 2014 ~/)/!//;J
__.___ 'ti ,

Ing. Iveta RUSINOV A
primátorka mesta

UZNESENIE č. 35. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 26. februára 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 35/1.1:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
Zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorej predmetom je prenájom budúcich nehnuteľností
v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 09/2014 na Homádskej ulici v
Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou
KFŠ - Delta s.r.o., Štefánikova 78, Bardejov na dobu 15 rokov za nájomné vo výške
551.690,- EUR.

V Krompachoch 26. februára 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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