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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/A-1 : 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení : 

 predseda – Ing. Imrich  HOLEČKO 

 členovia  - Mgr. Marko  SKURKA 

        Igor   JENDRUCH  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/A-2 : 

MsZ v Krompachoch volí Soňu KANDRIKOVÚ, bytom Krompachy, Hlavná č.16, za členku 

komisie kultúry a športu Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B-1 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch k 6. októbru 2009. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B-2 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o stave kriminality v meste Krompachy 

k 30. 6. 2009 predloženú riaditeľom OO PZ SR Krompachy. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B-3 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch 

k 30. 6. 2009 predloženú náčelníkom MsP Krompachy. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B-4 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o obsadenosti škôl a školských zariadení 

na území mesta Krompachy v školskom roku 2009/2010. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B-5 : 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o starostlivosti o starých a sociálne 

odkázaných občanov v meste Krompachy. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/C-1 : 

MsZ v Krompachoch berie predlžuje termín uznesenia č. 23/H-4 zo dňa 25. augusta 2008 do 

15. novembra 2009 (vypracovanie zmluvy na zriadenie vecného bremena – SKI Plejsy a.s. 

Košice). 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
       

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D-1 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k.ú. 

Krompachy: 

- Pozemky:  p.č. 2556/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 237 m
2
,   

                        p.č. 2556/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m
2
,   

                        p.č. 2556/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m
2
,  

                        p.č. 2556/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m
2
,    

- Stavby:     s.č. 1079 prevádzková budova na parcele č. 2556/2 

                        s.č. 1085 dielňa na parcele č. 2556/3 

                        s.č. 1086 garáž na parcele č. 2556/4 

                              s.č. 583 garáž na parcele č. 2556/5 zapísané na LV č. 216 v prospech 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, 

zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Vladimírom Pastorekom, IČO 36485250.  
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Dohodnutá kúpna cena je stanovená do výšky 33 000 € (1.000.000.-Sk, konverzný 

kurz 30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením kúpnej zmluvy 

splatná do 30 dní od podpísania tejto zmluvy na účet: predávajúceho. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D-2 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

nehnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania pozemku zastavaného garážou, 

parcela č. 1102 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, zapísaná v  LV č.1 pre mesto 

Krompachy, manželom Štefanovi Garvoltovi  nar. 13.10.1949 a manž. Daniele Garvoltovej 

rod. Dubiňákovej nar. 30.07.1947, obaja bytom Lorencova č. 1099/9, 053 42 Krompachy. 

Jednotková východisková hodnota pozemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 

v platnom znení je 4,98 € za 1 m
2
.  

 Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo výške 4,98 € za 1 m
2
 t.j. spolu 99,58 € (3.000.-

Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) a bude spolu s výdavkami spojenými s vyhotovením 

kúpnej zmluvy splatná v hotovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D-3 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje poskytnutie pôžičky z Fondu rozvoja bývania pre Bytové 

hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. vo výške 55 101,91 € (1 660 000,-- Sk). 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E-1 : 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje umiestnenie nákupného strediska v lokalite  Banícka štvrť 

v k.ú. Krompachy na parcelách o celkovej výmere 22.530 m
2
 z toho:   

                              p.č. 569 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2970 m
2
,   

                        p.č. 586 zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m
2
,  

                        p.č. 587 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m
2
,    

                        p.č. 588 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m
2
,   

                        p.č. 589 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
,  

                        p.č. 590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m
2
,   

                        p.č. 591 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1711 m
2
,   

                        p.č. 592/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2494 m
2
,  

                        p.č. 592/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1143 m
2
,   

                        p.č. 598 zastavané plochy a nádvoria o výmere 413 m
2
,   

                        p.č. 607 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2533 m
2
,   

                        p.č. 608 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1472 m
2
,  

                        p.č. 609 zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m
2
,   

                        p.č. 611 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2066 m
2
,  

                        p.č. 612 zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m
2
,    

                        p.č. 613 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6159 m
2
,  

zapísané na LV č. 1 v prospech mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F-1 : 

MsZ v Krompachoch súhlasí s uzavretím Záložnej zmluvy na nehnuteľností k.ú. Krompachy 

vo   vlastníctve   mesta   Krompachy, zapísané v LV č. 1 -  

1. centrum voľného času súpisné číslo 369, postaveného na parc. KN č. 2516   

2. parc. KN č. 2516 , zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m
2
 

3. parc. KN č. 2517 , ostatné plochy o výmere 338 m
2
 

4. parc. KN č. 2518 , záhrady o výmere 628 m
2
 

5. budova mestského úradu súpisné číslo 115, postavená na parc. KN č. 1000  

6. parc. KN č. 999 , zast. plochy a nádvoria o výmere 1307 m
2
 

7. parc. KN č. 1000 , zast. plochy a nádvoria o výmere 711 m
2
 

8. Jubilejný dom 1, súpisné číslo 447, postaveného na parc. KN č. 1497   

9. parc. KN č. 1497 , zast. plochy a nádvoria o výmere 788 m
2
 

10. Jubilejný dom 2, súpisné číslo 444, postaveného na parc. KN č. 1498  

11. parc. KN č. 1498 , zast. plochy a nádvoria o výmere 781 m
2
,  
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v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 

37, zastúpený podľa poverenia JUDr. Františkom Chamulom alebo JUDr. Ľubomíra Gállová, 

IČO 31 749 542. 

Úver je vo výške 1.454.913 € /43.830.709,- Sk. Záložné právo bude zriadené na 

rozsah t. j. 1.642.999,99 € (49.497.018,- Sk).  

Hodnota nehnuteľností 1.- 4.  podľa znaleckého posudku č. 1/2009 je    71.100 €, /    

2.141.959 Sk.  

Hodnota nehnuteľností 5.–7. podľa znaleckého posudku č. 3/2009 je    865.000 €, /  

26.058.990 Sk.  

Hodnota nehnuteľností 8.–11. podľa znaleckého posudku č. 2/2009 je  706.900 €, /  

21.296.069 Sk.  

Celková hodnota nehnuteľností je                                                  1.642.999,9 €/ 

49.497.017,60 Sk. 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F-2 : 

MsZ v Krompachoch súhlasí o uchádzanie kúpy nehnuteľnosti v k.ú. Krompachy: 

- pozemky : p.č. 1504 zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

        p.č. 1501/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

- stavby : s.č. 352 dom na parcele č. 1504; 

zapísané na LV č. 194 v prospech Východoslovenskej energetiky a.s. so sídlom Mlynská 31, 

042 91 Košice, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Romanom Šípošom, IČO 

36 211 222.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/G-1 : 

MsZ v Krompachoch  odvoláva Dušanu HUDÁKOVÚ rod. DUBIŇÁKOVÚ, bytom 

Krompachy, Lorencova 1, z komisie kultúry a športu Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H-1 : 

MsZ v Krompachoch  žiada primátorku mesta  zabezpečiť prípravu podkladov k predaji bytov 

v bytovom dome na ulici SNP č. 1 v Krompachoch. 

        Termín : 31. decembra 2009 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H-2 : 

MsZ v Krompachoch žiada hlavnú kontrolórku a  finančnú a majetkovú komisiu MsZ  

zabezpečiť kontrolu výpočtu nájmu novovybudovanej 15 bytovej jednotky na Námestí 

slobody v Krompachoch. 

        Termín : 10. novembra 2009 

        Zodpov: Ing. Mária Tomašová 

            preds.fin.a majet.komisie 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z  24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/CH-1 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ  zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v 

zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D-1 zo dňa 6. októbra 2009 (kúpa nehnuteľnosti 

od PVS a.s. Poprad).  
Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

        Termín :  31.decembra 2009 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/CH-2 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D-2 zo dňa 6. októbra 2009 

(predaj nehnuteľnosti Štefanovi Garvoltovi s manželkou).  
 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

        Termín :  31. októbra 2009 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/CH-3 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie záložnej zmluvy v 

zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/F-1 zo dňa 6. októbra 2009.  
Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

        Termín :  31.októbra 2009 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/CH-4 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zapojiť sa do verejného ponukového konania 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/F-2 zo dňa 6. októbra 2009.   
        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

        Termín :  31. decembra  2009 

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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V súlade s ust. § 13 ods. 6, zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta Krompachy pozastavila výkon uznesenia č. 24/D-4 zo dňa 6. októbra 2009 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D-4 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje nájom vo výške 1,-- € za II. polrok 2009 pre Mestské lesy 

s.r.o. Krompachy za prenájom lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 
 

V súlade s ust. § 13 ods. 6, zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta Krompachy pozastavila výkon uznesenia č. 24/D-5 zo dňa 6. októbra 2009 

 

 

UZNESENIE z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 6. októbra 2009 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D-5 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje nájom vo výške 1 € za II. polrok 2009 pre Mestské lesy s.r.o. 

Krompachy za nebytové priestory, pozemok a zariadenie.  

 

V Krompachoch 6. októbra 2009 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 


