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U Z N E S E N I E č. 13 
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného 29. apríla 2008 vo veľkej zasadačke  
Mestského úradu v Krompachoch 

 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH 
 

A/ VOLÍ 
  

1.návrhovú komisiu v zložení : 
predseda - Stanislav      BARBUŠ 
členovia - Miloslav       MASARYK 

     Mgr. Marko SKURKA 
 
 2. volebnú komisiu v zložení : 
       predseda - Ing. Ľuboš   ONTKO 
       členovia - Igor  JENDRUCH 
         Rudolf ČIASNOHA 
                                     
       

B/ ODVOLÁVA   
  

1. Mgr. Marka SKURKU a Mgr. Emila MUĽA z Mestskej školskej rady Krompachy. 
 
 

C/ BERIE  NA  VEDOMIE 
 

1. s právu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 29. aprílu 2008. 
2. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k záverečnému účtu mesta 

Krompachy za rok 2007.  
3. dôvodovú správu k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2007. 
4. správu o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy 

za rok 2007 : 
a) Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad; 
b) Nemocnica Krompachy s.r.o., Krompachy; 
c) Centrum s.r.o.Krompachy; 
d) Brantner Krompachy s.r.o.; 
e) KROM-SAT s.r.o. Krompachy; 
f) PO WOPAX s.r.o. Krompachy; 
g) Termokomplex s.r.o. Krompachy; 
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h) BHMK s.r.o., Krompachy, s výhradou, doplniť do správy skladbu položky 
„Ostatné výnosy“ v čiastke 5 295 tis. Sk a predložiť na najbližšie zasadanie 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

i) Mestské lesy Krompachy s.r.o. 
5. informáciu o audite mesta Krompachy za rok 2007. 
6. Upozornenie prokurátora v zmysle ust. § 28 zák. SNR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

na odstránenie porušenia zák. SNR č. 179/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

7. informáciu o súčasnom stave kultúry v meste Krompachy. 
8. informáciu komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov územnej samosprávy o odovzdaných majetkových priznaniach 
poslancov MsZ a primátorky mesta k 31. marcu 2008. 
 

D/ NEBERIE  NA  VEDOMIE 
 

1. správu o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta 
Krompachy: 

a) SKI Plejsy a.s. Košice; 
b) Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. Na najbližšie zasadanie predložiť prepracovanú 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti.  
 

 
E/ PREDLŽUJE   
  

1. termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 12/M-7 zo dňa 18. 3. 2008  do 15. 6. 2008 
(uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pre Mediapress Poprad – 
predajný stánok – Hlavná ulica). 

2. termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 12/M-14 zo dňa 18. 3. 2008 do 31. 5. 2008 
(vypracovanie zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemok pre spoločnosť SKI 
Plejsy a.s. Košice).  

 
F/    SCHVAĽUJE    
 

1. výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy za rok 
2007. 

2. rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2007 vo výške Sk : 
príjmy – účet 217    137 273 624,93 Sk 
výdavky – účet 218    132 849 910,18 Sk 
zostatky na bežných účtoch       5 720 993,-- Sk 
iné záväzky (cudzie prostriedky)    - 1 297 278,25 Sk 
 
prebytok hospodárenia       4 423 714,75 Sk 

3. prevod 100 % prebytku hospodárenia roku 2007 t.j.  4 423 714,75 Sk do rezervného 
fondu podľa ust. § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona   NR SR č. 611/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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4. použitie prostriedkov získaných ako úrok vo výške 69,52 Sk za rok 2007 na účte 
sociálneho fondu ako ďalší zdroj príjmu sociálneho fondu. 

5. stratu z podnikateľskej činnosti spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. bude 
vysporiadaná z kladného hospodárskeho výsledku budúcich období. 

6. záverečný účet mesta Krompachy za rok 2007  podľa ust. § 16 ods. 10 zákona            
NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 611/2005 Z.z. v znení 
neskorších predpisov uzatvára ho týmto výrokom : 

celoročné hospodárenie bez výhrad 
7. plán opráv nebytových priestorov mesta v správe spol. Termokomplex s.r.o. pre rok 

2008. 
8. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 

návrhu p. Mgr. Slavomíra Holku. 
9. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa   

schváleného zámeru „Modernizácie železničnej trate Žilina  - Košice, úsek trate 
Poprad Tatry (mimo) – Krompachy “. 

10. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy, na území 
pred vstupom do Krompách zo smeru od Košíc po ľavej strane – extravilán, po 
zástavbu rodinných domov ul. SNP , ktoré je určené  pre priemysel a sklady  na  nové 
využitie - na územie pre zmiešané mestské územie  s polyfunkčnou zástavbou  

11. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy na území 
Banícka štvrť,  ktoré je určené  pre sociálne bývanie na nové využitie  pre zmiešané 
mestské územie čistého bývania mestského typu viacpodlažné.  

12. dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2008 pre cirkev, združenia a spolky podľa 
predloženého návrhu. 

13. prenájom časti pozemku vo veľkosti výmery  8 m2, zastavanú AMS (automatickou 
meteorologickou stanicou), na ul. Lorencovej v Krompachoch, odčlenená od parcely č. 
980/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere   4729 m2, v k.ú. Krompachy, zapísaná 
v LV č.1 pre mesto Krompachy, nájomcovi – Slovenský hydrometeorologický ústav, 
Jeséniova č.17, P.O. BOX 15, 833 15 Bratislava 37, zastúpená generálnym riaditeľom 
Ing. Jánom Kucharčíkom, IČO 00156884, na dobu určitú v trvaní 5 rokov. 
Dohodnuté nájomné je stanovená vo výške 30 Sk/m2 t.j. spolu 240,- Sk/rok a bude 
splatné vo výške 240.-Sk do 31. januára (v roku 2008 najneskôr v deň podpísania 
nájomnej zmluvy) kalendárneho roka na účet prenajímateľa č.ú.: 3400349002/5600. 

14. predaj pozemku (v časti Dolina) parcela EKN č. 91998/51 –  trvalé trávnaté porasty 
o výmere  169 m2, zapísaná v LV č.2287 pre mesto Krompachy, Kataríne Kubačkovej, 
nar. 14.04.1987, bytom Hornádska č.581/15, 053 42 Krompachy.  
Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 
v platnom znení je 150,- Sk za 1 m2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 
150,- Sk za m2 t.j. spolu 25.350,- Sk a bude spolu s výdavkami spojenými 
s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej 
zmluvy.  

15. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1829 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 106 m2 a domu s.č. 581 stojaci na p.č.1829 v k.ú. Krompachy, 
zapísaný na LV č.1049  

• Mária Andraščíková, rod. Andraščíková, nar. 13.4.1977 bytom Turgenevova 
1716/24, 040 01 Košice, s podielom vo veľkosti 1/1,   



4 

 

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

16. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č.KN 1847 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 98 m2 a domu s.č. 1280 stojaci na p.č.1847 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.1165  

• Petra Buggia, rod. Majerová, nar. 20.5.1975 bytom Maria-Eichstrasse 52 B, 
Grafelfing, Nemecko, s podielom vo veľkosti 1/1,   

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

17. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1828 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 95 m2 a domu s.č. 581 stojaci na p.č.1828 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.1113  

• Marta Krauszová, rod. Krauszová, nar. 20.5.1980, 053 51 Richnava č. 213,  s 
podielom vo veľkosti 1/1.   

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

18. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1827 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 98 m2 a domu s.č. 581 stojaci na p.č.1827 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.1051  

• Viliam Kubačka, rod. Kubačka, nar. 01.07.1941, Hornádska č. 581, 
Krompachy,  s podielom vo veľkosti 1/1.   

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

19. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1836 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 103 m2 a domu s.č. 581 stojaci na p.č.1836 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.345 

• Ružena Majchrovičová, rod. Felediová, nar. 24.01.1954, Hornádska č. 24, 
Krompachy,  s podielom vo veľkosti 1/1.   

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

20. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1853 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 98 m2 a domu s.č. 582 stojaci na p.č.1853 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.134 

• Vladimír Balucha, rod. Balucha, nar. 28.04.1954, bytom Lorencova č. 2, 
Krompachy,  s podielom vo veľkosti 1/1.   

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

21. uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu – pozemku p.č. KN 1772 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 113 m2 a domu s.č. 678 stojaci na p.č.1772 v k.ú. Krompachy, zapísaný 
na LV č.900 

• Koloman Gábor , rod. Gábor, nar. 19.04.1948, bytom SNP 383/65, 053 42 
Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/2,   
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• Veronika Gáborová, rod. Horváthová, nar. 13.12.1949 bytom SNP 383/65, 053 
42 Krompachy, s podielom vo veľkosti 1/2 

Kúpna cena je stanovená dohodou, maximálne do výšky znaleckého posudku a bude 
spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná najneskôr do 7 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

22. odmenu poslancom Mestského zastupiteľstva v Krompachoch za rok 2007 v zmysle 
Zásad odmeňovania funkcionárov mesta, hlavného kontrolóra mesta, členov MsR, 
poslancov MsZ, ZPOZ-u, riaditeľov mestských podnikov a zamestnancov mesta 
Krompachy a jeho doplnkov v bode D, písm. e vo výške 5 000,-- Sk.  

23. zahraničné služobné cesty v roku 2008 primátorke mesta Krompachy do Slovinska 
v máji 2008 a do družobných miest v roku 2008. 

24. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na 
realizáciu projektu „Nadstavba a modernizácia ZŠ Zemanská ulica,  Krompachy“, 
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mesta Krompachy 
a v súlade so zadefinovanými prioritami mesta. 

25. zabezpečenie realizácie projektu „Nadstavba a modernizácia  ZŠ Zemanská ulica, 
Krompachy“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

26. financovanie projektu „Nadstavba a modernizácia ZŠ Zemanská ulica, Krompachy“ 
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 929 076,95 
Sk. 

27. schvaľuje menovanie náčelníka Mestskej polície v Krompachoch Ing. Jaroslava 
PAČANA s účinnosťou od 1. mája 2008 v súlade s ustanovením § 3 zákona NR SR   
č. 564/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

28. zmluvu o nájme budovy Požiarnej zbrojnice v Krompachoch na Maurerovej ulici č. 20 
medzi mestom Krompachy a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru 
Košice. 
  

G/ NESCHVAĽUJE 
 

1. riešenie zmien a doplnkov Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 
návrhu  rodiny Lukačovej. 

2. riešenie zmien a doplnkov Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 
návrhu p.Petra Falataša – na parcele č. KN 722, 723 , 724 k.ú Krompachy   využiť  
plochy  pre obytnú zástavbu nízkopodlažnú. 

3. riešenie zmien a doplnkov Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 
návrhu p. Petra Falataša - na  parcele č. KN 737 K.ú. Krompachy využiť plochu na 
výstavbu plechovej haly pre účely skladu – plochy drobnej výroby a výrobných 
služieb. 

4. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 
návrhu Ing. Jana Znanca. 

5. riešenie zmien a doplnkov  Územného plánu mesta  (ÚPN-O )Krompachy podľa 
koncepcie vodného hospodárstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad.  
 

H/  UZNÁŠA  SA    
1. na VZN č. 2/2008 , ktorým sa stanovuje minimálna výška pri prenájme pozemkov 

a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy s doplnkami návrhu VZN v 
§ 2 ods. 2 sa na konci odseku vkladá text „ani ktoré sa spravujú osobitným VZN 
o trhoviskách“ , § 4 ods. 1 písm. a) sa vkladá text „ dočasné stánky“, § 4 ods. 1 
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písm. f) sa na konci textu vkladá „pre podnikateľské účely“  v zmysle ustanovení § 
4 ods. 3 písm. a) § 6 a § 11 ods.4 písm. g)  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN č. 6/2004 o hospodárení 
s majetkom mesta Krompachy a majetkom štátu zvereným mestu Krompachy v znení 
neskorších doplnkov a podľa § 1 zákona SNR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov .  

2. na Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2004 o hospodárení s majetkom mesta Krompachy  v  
zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  

3. na  Doplnku  č. 18  k  Nariadeniu č. 3/1998  o trhovom poriadku príležitostného 
trhu v Krompachoch v zmysle ust. § 6 a §11 odst. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 o 
obecnom zriadení v platnom znení a ustanovenia § 5 zákona č. 178/1998  Z.z.  o 
podmienkach predaja a poskytovania služieb v meste Krompachy v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 105 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom 
znení. 

4. na  Doplnku č. 4  k  Nariadeniu č. 5/1998  - o podmienkach predaja a poskytovania 
služieb na trhových miestach v meste Krompachy  v zmysle ust. § 6 a §11 odst. 4 
písm. g/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovenia § 5 
zákona č. 178/1998  Z. z.  o podmienkach predaja a poskytovania služieb v meste 
Krompachy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 105 Zb. o 
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 

5. na  Doplnku  č. 3  k  Nariadeniu č. 2/1999  - Trhový poriadok  v zmysle ust. § 6 a 
§11 odst. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení a 
ustanovenia § 5 zákona č. 178/1998  Z. z.  o podmienkach predaja a poskytovania 
služieb v meste Krompachy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 105 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 
 

CH/ DELEGUJE 
     

1. Mgr. Marka SKURKU a Ing. Jána ZNANCA do Mestskej školskej rady Krompachy.  
 

I/ UKLADÁ 
a) prednostovi MsÚ 

 
1.  zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu v zmysle 

uznesenia č. 13/E-3 zo dňa 29. apríla 2008. 
Termín  : do 31. 05. 2008  
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
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2. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2008 
v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu. 
       Termín  : 10. 06. 2008  
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

3. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 2 k VZN MsZ 
v Krompachoch č. 6/2004 o hospodárení s majetkom mesta Krompachy a majetkom 
štátu zvereným mestu Krompachy v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu. 

Termín  : 10. 06. 2008  
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

4. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Nariadenia Doplnku č. 18 k 
Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 3/1998 – o trhovom  poriadku príležitostného 
trhu v Krompachoch v najbližšom čísle Krompašského spravodajcu. 

Termín  : 10. 06. 2008  
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

5. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Nariadenia Doplnku č. 4 k 
Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 5/1998 – o podmienkach predaja 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Krompachy v najbližšom 
čísle Krompašského spravodajcu. 

Termín  : 10. 06. 2008  
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

6. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Nariadenia Doplnku č. 3 k 
Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 2/1999 – Trhový poriadok  v najbližšom čísle 
Krompašského spravodajcu. 
       Termín : 10. 06. 2008 
       Zodpov.: Mgr. Emil  Muľ 

7. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-13 zo dňa 29. 
apríla 2008 (prenájom pozemku pre Hydrometeorologický ústav, Bratislava). 
       Termín :  31. 05. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

8. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-14 zo dňa 29. apríla 
2008 (predaj pozemku pre Katarínu Kubačkovú). 
       Termín :  30. 05. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

9. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-15 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Márii Andraščíkovej). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

10. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-16 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Petry Burggia, rod. Majerovej). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

11.  zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-17 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Marty Krauszovej). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 
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12. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-18 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Viliama Kubačku). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

13.  zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-19 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Ruženy Majchrovičovej). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

14. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-20 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Vladimíra Balucha). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

15. zabezpečiť vypracovanie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia č. 13/F-21 zo dňa 29. apríla 
2008 (kúpa pozemku, zastavané plochy a nádvoria od Kolomana Gábora s manželkou). 
       Termín :  15. 06. 2008 
       Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

 
b) konateľom spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

1. zabezpečiť vysporiadanie straty spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. z výnosu 
roku 2008. 

Termín  : 31. 12. 2008 
Zodpov.: Ing. Michal Tkáč 
                Ing. Imrich Holečko 

 
Krompachy 29. apríla 2008 
 
Zapísala : Anna ČECHOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta  

 
 

 

 
 

 


