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UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Stanislav BARBUŠ 

členovia  -  Vladimír PUCHALA 

      Ján          ZAHURANEC 

      

                   

V Krompachoch 27. septembra   2017 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZABUDOVANIE PRVKOV 

ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE KROMPACHY“ realizovaného v 

rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 18 355,30 €, 5 % z celkových oprávnených výdavkov; 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

V Krompachoch 27. septembra   2017 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmenu Uznesenia č. 28/B.15 zo dňa 28. júna 2017 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Ing. Františkom 

Piatnicom, bytom Banská ul. č. 3, Krompachy ako predávajúcim, ktorej predmetom je predaj 

nehnuteľností na Slovinskej ulici v Krompachoch, zapísaných Okresným úradom, 

Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1120 pre k.ú. Krompachy: 

 parcela C-KN 485/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2; 

 parcela C-KN 487/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2 

 

za kúpnu cenu vo výške 5,00 €/m2, t.j. spolu 505,00 €. 

 

 

 

V Krompachoch 27. septembra   2017 

 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová uznesenie MsZ č. 32/B.2 nepodpísala. 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dohodu o vyprataní predmetu nájmu uzatvorenú medzi mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o, IČO: 36 188 433, so sídlom ulica                   

M. Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, predmetom ktorej je vysporiadanie finančných 

záväzkov a úprava práv a povinností pri vyprataní predmetu nájmu – Priemyselného parku 

Krompachy. Na základe poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej z Dohody 

o vyprataní vypustiť body 5.3 a 5.4. 

 

V Krompachoch 27. septembra   2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, pozemku a zariadení zo dňa 

30.10.2007 uzatvorenej v zmysle medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o., ktorým sa predlžuje doba nájmu – do 

31.12.2017. 
 

 

V Krompachoch 27. septembra   2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 32 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 27.  septembra 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 32/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o stave a priebehu modernizácie Domu kultúry v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch 27. septembra   2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 


