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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./A-1 : 

MsZ v Krompachoch volí  návrhovú komisiu  v zloţení: 

 

predseda  - Stanislav      BARBUŠ 

členovia  - Mgr. Marko SKURKA 

       Rudolf           ČIASNOHA 

 

 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./B-1 : 

MsZ v Krompachoch  neschvaľuje  Ţiadosť o poskytnutie podpory  LSKxP na realizáciu 

projektových zámerov LSKxP s názvom „Spolužitie a spolupráca príslušníkov MRK a 

ostatného obyvateľstva v obciach združených v SEZO - Spiš", ktorý je realizovaný pre 

SEZO – Spiš, zdruţenie obcí a ktorý je v súlade Národnou stratégiu trvalo udrţateľného 

rozvoja SR, Akčným plánom trvalo udrţateľného rozvoja v SR 2005 –2010, Národným 

strategickým referenčným rámcom SR na roky 2007 - 2013, PHSR Prešovského 

samosprávneho kraja a PHSR Košického samosprávneho kraja  

- zabezpečenie realizácie projektov/ Ţiadosti o NFP spracovaných zo schválenej 

ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 

- financovanie projektu poţadovanou mierou spolufinancovania z celkových 

oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty a to 

Projekt: „SEZO - Spiš - rozšírenie separovaného zberu v obciach s účasťou MRK“ 

- celkové oprávnené výdavky projektu 4 169 478,40 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov  208 473,92 € 

Projekt: „Sociálna inklúzia  príslušníkov  MRK v obciach zdruţených v SEZO – Spiš“ 

- celkové oprávnené výdavky projektu 522 370,- € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov 26 118,50 € 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./C-1 : 

MsZ v Krompachoch  ruší  uznesenie č. 23/C- 3 zo dňa 25. augusta 2009  uzatvorenie zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania 

pozemku zastavaného garáţou, parcela č. 1642 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 

m
2
, zapísaná v  LV č.1 pre mesto Krompachy, manţelom Vladislavovi Šidlovskému  nar. 

23.09.1967 a manţ. Adriáne Šidlovskej rod. Hvizdošovej nar. 25.12.1972, obaja bytom 

Hlavná č. 1072/2, 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 124,477 € 

(3.750.-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 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./C-2 : 

MsZ v Krompachoch  ruší uznesenie č. 23/H-1 zo dňa 25. augusta 2009 : ukladá prednostovi 

MsÚ  zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č. 23/C-

3 zo dňa 25. augusta 2009 (uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

nehnuteľností Vladislavovi Šidlovskému s manţelkou). 

          

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./D-1 : 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje  -  zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim 

predávajúcim SEZ Krompachy, a.s., Hornádska ul.č.1, Krompachy, IČO: 36177644, 

zastúpeným Ing. Imrichom Smarţíkom, predsedom predstavenstva a  Ing. Dušanom 

Törökom, podpredsedom predstavenstva a budúcim kupujúcim Mestom Krompachy, IČO: 

329 282, zastúpeným Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta na predaj nasledovných 

nehnuteľnosti v k.ú. Krompachy zapísané v LV č.1754: 

 

STAVBY 

   parcela č. súpisné č. využitie 

1889/51 296 Sluţby 

1889/52 297 Sklad 

1889/53 299 Údrţby 

1889/50 295 Poţiarna budova 

1889/49 294 Doprava 

1889/39 274 Údrţba 

1889/40 293 Prírubáreň 

1889/46 275 Kotolňa 

1889/48 278 Kotolňa 

1887/5 260 Zvarovňa 

1887/6 261 Lakovňa 
1887/7 287 Investičná budova 

 

 

za účelom realizácie investičnej akcie hnedý priemyselný park SEZ Krompachy financovanej 

z prostriedkov získaných zo schválených zdrojov nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os:1 inovácie a rast 

konkurencie schopnosti,  Opatrenie: 1.2 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov. 

Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

určenej znaleckým posudkom v zmysle Vyhl. MS SR č. 492/2004.   

 

 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

POZEMKY 

parcela č. výmera v m
2
 

1716/1 5.379 

1716/2 1.916 

3562 796 

1889/51 379 

1889/52 65 

1889/53 806 

1889/50 421 

1889/1 36.582 

1889/49 840 

1889/39 1.139 

1889/40 383 

1889/46 487 

1889/48 335 

1887/1 6.329 

1887/5 1.039 

1887/6 339 

1887/7 287 

1887/4 559 
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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./D-2 : 

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

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

parcela č. 1642 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m
2
, zapísaná v  LV č.1 pre mesto 

Krompachy, manţelom Vladislavovi Šidlovskému  nar. 23.09.1967 a manţ. Adriáne 

Šidlovskej rod. Hvizdošovej nar. 25.12.1972, obaja bytom Hlavná č. 1072/2, 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 119,5 € (3.600.-

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 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

NÁVRH  NA UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./D-3 : 

MsZ v Krompachoch  schvaľuje   

a) Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKxP) mesta Krompachy pod názvom 

„Zlepšenie podmienok a kvality ţivota rómskeho obyvateľstva v meste Krompachy“ 

 

b) predloţenie Ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP mesta Krompachy na realizáciu 

projektových zámerov LSKxP, ktoré sú realizované: 

 

- Zateplenie objektov ZŠ – Zemanská ulica, Krompachy  - v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Krompachy 

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu ambulancií v objekte Nemocnica 

Krompachy, s.r.o. 

- Centrum odpadového hospodárstva Krompachy – v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krompachy 

- Zlepšenie kvality ţivota MRK v meste Krompachy,  
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ktorá je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy, 

strednodobými prioritami mesta a v súlade s Územným plánom mesta Krompachy, 

 

c) zabezpečenie realizácie projektov/Ţiadosti o NFP spracovaných zo schválenej ţiadosti  

o poskytnutie  podpory LSKxP,  

 

d) financovanie projektu poţadovanou mierou spolufinancovania z celkových 

oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty. 
 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./E-1 : 

MsZ v Krompachoch  ukladá   prednostovi  MsÚ zabezpečiť vypracovanie zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č. 14 mim./D-1 zo dňa 26. januára 2010 

(zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim SEZ Krompachy, a.s., a 

budúcim kupujúcim Mestom Krompachy,. 

        T. :  28.2.2010 

        Z. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./E-2 : 

MsZ v Krompachoch  ukladá   prednostovi  MsÚ : ukladá prednostovi MsÚ  zabezpečiť 
vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č. 14 mim. /D-2 zo dňa 

26. januára 2010 (uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností 

Vladislavovi Šidlovskému s manţelkou). 

        T. :  15.2.2010 

        Z. :  Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./E-3 : 

MsZ v Krompachoch  ukladá   náčelníkovi MsP :  

a) rozpracovať na jednotlivé poloţky celkovú sumu podprogramu 5.1 verejný poriadok 

a bezpečnosť Programového rozpočtu výdavkov mesta Krompachy na rok 2010 

schváleného MsZ  

b) vypracovať doplnok Poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy vo 

vzťahu k MsP 

 

T.: 29.1.2010 

Z.:  Mgr. Alfonz Kaľavský 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. januára 2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14 mim./E-4 : 

MsZ v Krompachoch  ukladá   hlavnej kontrolórke : previesť prednostne z Plánu kontrolnej 

činnosti za I. polrok 2010 kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na Mestskej 

polícii v Krompachoch. 

        T.: 16.3.2010 

        Z. : Ing. Mária Tomašová  

 

 

V Krompachoch 26. januára 2010 

 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 


