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UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A-1 : 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Ľuboš  ONTKO 

členovia  -  Kristián KRAK 

     Ing. Imrich  HOLEČKO 

 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

NÁVRH  NA  UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A-2 : 

MsZ v Krompachoch volí prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z radov občanov 

mesta Krompachy na funkčné obdobie 2010 – 2014 : p. Rudolfa ŠTANCELA, bytom 

Krompachy Cintorínska 3 a p. Jána MERJAVÉHO, bytom Krompachy, Trangusova 2. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B-1 : 

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

v Krompachoch k 16. marcu  2010. 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B-2 : 

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

2009 predloženú  riaditeľom OO PZ SR Krompachy mjr. JUDr. Františkom Puškárom.  

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B-3 : 

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

rok 2009. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B - 4 : 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o výsledku kontroly na MsP Krompachy 

uskutočnenú na základe uznesenia MsZ v Krompachoch č. 26/C-3 zo dňa 15. 12. 2009 

a uznesenia MsZ v Krompachoch č. 14 mim./E-4 zo dňa 26. 01. 2010.  
      

     

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B - 5 : 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie vyhlásenie predložené zástupcom primátorky mesta Ing. 

Imrichom Holečkom: 

 V snahe zabezpečiť politickú nestrannosť a výlučne informačný charakter mesačníka 

„Krompašský spravodajca“, žiadame redakčnú radu, aby v Krompašskom spravodajcovi 

nezverejňovala príspevky týkajúce sa propagácie prípadne dehonestácie politických strán, 

funkcionárov, ako aj všetkých osôb verejného aj neverejného života. 

 Uvedené vyhlásenie vydávame z dôvodu blížiacich sa parlamentných a komunálnych 

volieb. 

„Krompašský spravodajca“ je mestský mesačník vydávaný z prostriedkov daňových poplatníkov 

a nemal by byť prostriedkom na vzájomné napádanie občanov a polarizáciu spoločnosti.  

 Preto všetky príspevky zverejnené v nasledujúcich číslach Krompašského spravodajcu, 

musia byť vopred odsúhlasené každým členom redakčnej rady. V prípade nesúhlasu jedného 

člena s obsahom príspevku nebude príspevok publikovaný.  

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 28/B - 5 primátorka mesta nepodpísala. 
 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C-1 : 

MsZ v Krompachoch predlžuje  termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 25/H-2 zo dňa 10. 

novembra 2009 (vypracovanie darovacej zmluvy medzi mestom Krompachy a rodinou 

Slávikovou) do 31. decembra 2010. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D-1 : 

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ v Krompachoch  č.27/D-9 zo dňa 2. februára 2010:  

MsZ schvaľuje prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, zapísaných v LV č. 1: 

- parcela č. 2439 – zastavané plochy o výmere 306 m
2
,  

- parcela č. 2441 – zastavané plochy o výmere 301 m
2
, 

- parcela č. 2442 – zastavané plochy o výmere 282 m
2
  

p. Milanovi Hanušovskému ml. nar. 17.3.1986, bytom Partizánska č.11, 05342 

Krompachy, za účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne.  

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 8 rokov.  

Ročné nájomné je stanovené na základe VZN mesta Krompachy č. 2/2008, ktorým sa 

stanovuje minimálna výška nájomného vo výške 4,97 € za m
2
 ročne, t.j. 4.418,33 € 

a bude splatné v pravidelných mesačných splátkach.  

V Krompachoch 16. marca 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D-2 : 

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ v Krompachoch  č.27/D-10 zo dňa 2. februára 2010: 

MsZ schvaľuje predkupné právo na pozemky podľa časti A/1 tohto uznesenia pre p. 

Milana Hanušovského ml. nar. 17.3.1986, bytom Partizánska č. 11, 05342 

Krompachy, ktorých prevod bude realizovaný v súlade zo zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D-3 : 

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ v Krompachoch  č.27/I-3 zo dňa 2. februára 2010- 

ukladacia časť – zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov a zmluvy  

na predkupné právo pre Milana Hanušovského ml.. 
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V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-1 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  vyradenie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného 

hmotného majetku a drobného majetku (OE) mesta Krompachy  ku dňu 18.10.2009  boli predložené 2 

návrhy na vyradenie majetku z MsÚ a zariadení mesta v celkovej výške 75.080,23 € 

z toho:                        - MsÚ nehmotný majetok, DHM, DDHM, vo výške..................... 75.080,23 € 

- z toho predaný DHM tr.1 – Budovy......................................   .... 9.954,00 €, 

ku dňu 9.12.2009  bolo predložených 12 návrhov na vyradenie majetku z MsÚ a zariadení           

                                 mesta v celkovej výške 17.283.31 € 

z toho:                      - ZUŠ   DDHM vo výške...................................................................889,43,-€ 

                                 - ZŠ na Maurerovej ul. DHM, drobného majetku OE vo výške.....2.259,62,-€. 

                                  - MŠ na ul.SNP drobného majetku (OE)vo výške.............................831,12.-€ 

                                 - CVČ DHM, drobného majetku (OE) vo výške.............................1.843,00,-€ 

                                 - MsP drobného majetku (OE), uhynutého psa vo výške................2.603,22,-€ 

                                 - MsÚ DHM, DDHM, drobného majetku (OE) vo výške...............3.876,32,-€ 

                                 - MKS DHM, drobného majetku (OE) vo výške.............................4.307,00,-€ 

                                 - Knižnica - knižný fond vo výške......................................................673,60,-€ 

Mestským  zastupiteľstvom  bolo  schválené  vyradenie  majetku mesta v celkovej výške  

92.363,54 €. 

 

 

 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-2 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu rozpočtu roku 2010 pre ZŠ ul. SNP v Krompachoch.  
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V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-3 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Krompachy s predloženými zmenami: 

časť III. § 6 – zmena poradia subjektov podieľajúcich sa na rozpočtovom procese, 

    § 7, bod 2 písm. a – doplnené slovo zodpovedá, 

   písm. 3, bod b) doplnené slovo po písomnom  

časť V. § 11, doplnené slová – rozpočtovým opatrením, v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách 

časť VI § 17 písm. 4, doplnené o bod d) iný 

časť VII § 23 písm. 1 – zmena zo sumy 5 000,-- € na sumu 3 300,-- € 

    písm.2 -  zmena zo sumy 5 000,-- € na sumu 3 300,-- € 

    písm. 3 -  zmena zo sumy 5 000,-- € na sumu 3 300,-- € 

časť X § 31, bod 2, písm c,d,e nahradené písmenom c v znení : vykonáva kontrolu v zmysle 

ustanovenia § 18 písm. d zákona o obecnom zriadení 

   písm. 3 doplnené o znenie v súlade s § 18 f zákona o obecnom zriadení a v zmysle 

Zásad vykonávania kontrolnej činnosti a Zásad vykonávania finančnej kontroly 

v pôsobnosti mesta Krompachy, schválenými mestským zastupiteľstvom, 

časť XII § 34 bod 1 zmena textu : Návrh rozpočtu mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta 

a záverečný účet musia byť minimálne 15 dni pred schválením v mestskom zastupiteľstve 

zverejnené v meste spôsobom obvyklým, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 

mesta.  

 

 

 
 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-4 : 
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MsZ v Krompachoch schvaľuje  Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2010 podľa 

predloženého návrhu spracovaného 16. marca 2010. 
   

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-5 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  odkúpenie spoluvlastníckych podielov na objekte Krytej 

plavárne v Krompachoch s.č. 61, stojacu na parcele 3027/2/, zapísanú v liste vlastníctva č. 

1626 pre k.ú. Krompachy nasledovne: 

1. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 44/200 z celku od spoločnosti SEZ Krompachy 

a.s., Hornádska č. 1, Krompachy, zastúpená Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom 

predstavenstva. Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 1,00 € a bude zaplatená 

pri podpise kúpnej zmluvy.  

2.  spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 33/200 z celku od spoločnosti Kovohuty a.s. , ul. 

29. augusta 586, Krompachy, zastúpená Ing. Marián Čapkovič, predsedom 

predstavenstva. Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 1,00 € a bude zaplatená 

pri podpise kúpnej zmluvy.  

3. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 31/200 z celku od Košického samosprávneho kraja, 

Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, zastúpená Ing. Zdenkom Trebuľom, 

predsedom KSK. Prevod podielu bude realizovaný v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi SR.  

     

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-6 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  čerpanie úverových prostriedkov vo výške 66 390.- € za 

účelom rekonštrukcie krytej plavárne. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-7 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  zámennú zmluvu na časti pozemkov v k.ú. Krompachy vo 

vlastníctve Mesta Krompachy, Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy, IČO: 329282 za 

pozemky vo vlastníctve spoločnosti SKI PLEJSY, a.s., Alžbetina 41, 04001 Košice, IČO: 

31736394 nasledovne: 

 pozemky zapísané v LV č. 1 v prospech Mesta Krompachy: 

- parcela č. 3204/11 o výmere 2 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3204/4 – lesné pozemky o výmere 235305 m
2
 

- parcela č. 3204/12 o výmere 2 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3204/4 – lesné pozemky o výmere 235305 m
2
 

- parcela č. 3220/7 o výmere 53 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3220/1 – lesné pozemky o výmere 7291 m
2
 

- parcela č. 3526/11 o výmere 79 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3526/1 – lesné pozemky o výmere 7902 m
2
 

na základe geometrického plánu č. 211/2008 vyhotoveného AGROREAL, Eleonóra 

Hlaváčková, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves zo dňa 1.4.2008 

 pozemky zapísané v LV č. 1727 v prospech SKI PLEJSY a.s.Košice 

- parcela č. 3220/9 o výmere 136 m
2
, ostatné plochy, odčlenená od parcely                    

C-KN 3220/2 – lesné pozemky o výmere 11286 m
2
 

na základe geometrického plánu č. 410/2008 vyhotoveného AGROREAL, Eleonóra 

Hlaváčková, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves zo dňa 23.4.2008 

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy majú rovnakú hodnotu - sú rovnocenné 

čo do výmery ako aj druhu pozemku, a z toho dôvodu si zmluvné strany neposkytnú žiadne 

finančné plnenie. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E-8 : 

MsZ v Krompachoch schvaľuje   návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác 

pracovnej skupiny, pre vypracovania komunitného plánovania mesta Krompachy. 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 
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Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F-1 : 

MsZ v Krompachoch uznáša  sa  v zmysle § 4 ods. 1, § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 g zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov na  Všeobecne 

záväznom nariadenie  č. 2/2010 o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy vrátane prílohy č. 1 – Cenníka úhrad za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami 

mesta Krompachy. 

 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/G-1 : 

MsZ v Krompachoch súhlasí s predĺžením doby nájmu v zmysle Zmluvy o podnájme zo dňa 

4.1.2005 v znení dodatkov uzatvorenej medzi nájomcom Nemocnicou Krompachy spol s.r.o., 

Banícka štvrť č.1, 05342 Krompachy, IČO: 36182672, zastúpenej MUDr. Miroslavom Krausom 

a MUDr. Jánom Latkaničom, konateľmi spoločnosti a podnájomcom FMC – dialyzačné služby 

s.r.o., Chalúpkova 10, 92101 Piešťany, IČO: 36245895, zastúpené Ing. René Kolárom, 

konateľom do 1.1.2025.  

 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -1 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť odpis vyradeného majetku z účtovníctva 

v zmysle  uznesenia MsZ  v Krompachoch č. 28/E-1 zo dňa 16. marca 2010. 
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        Termín  :  4. apríla 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 
 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -2 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie VZN č. 2/2010 na elektronickej úradnej  tabuli   a v najbližšom čísle Krompašského 

spravodajcu. 

        Termín  :  15. apríla 2010 

        Zodpov :  Mgr. Emil Muľ 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -3 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/E-5 zo dňa 16. marca 2010 ( odkúpenie 

spoluvlastníckych podielov krytej plavárne). 
        Termín  :  30. júna 2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -4 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť  vypracovanie súhlasného 

stanoviska v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/G-1 zo dňa 16. marca 2010 

(predlženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o podnájme zo dňa 4.1.2005 v znení dodatkov 
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uzatvorenej medzi nájomcom Nemocnicou Krompachy spol. s r.o., a podnájomcom FMC – 

dialyzačné služby). 

        Termín  :  23. marca  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

 

  V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -5 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť  vypracovanie zámennej zmluvy 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/E-7 zo dňa 16. marca 2010 (pozemky SKI Plejsy 

a.s.).. 

        Termín  :  31. marca  2010 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ 

 

 
      

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -6 : 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť zosúladenie všetkých VZN MsZ 

v Krompachoch v zmysle  platnej legislatívy. 

        Termín  : 31. augusta 2010  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/H -7 : 

MsZ v Krompachoch ukladá zástupcovi primátorky mesta zabezpečiť aktualizáciu Štatútu 

mesta Krompachy a rokovacie poriadky komisií MsZ a mestského zastupiteľstva. 



12 

 

        Termín  : 15. júna 2010  

        Zodpov.: Ing. Imrich Holečko 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/ CH-1 : 

MsZ v Krompachoch ž i a d a   primátorku mesta  rokovať o prevode majetkového podielu 

s KSK v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/E-5 zo dňa 16. marca 2010 ( odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu krytej plavárne). 
        Termín  :  30. júna 2010 

        Zodpov. :  Ing. Iveta Rušinová 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/CH -2 : 

MsZ v Krompachoch ž i a d a   primátorku mesta  zabezpečiť vypracovanie ponúk na 

uzatvorenie úverovej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 28/E-6 zo dňa 16. 

marca 2010 (za účelom rekonštrukcie krytej plavárne).  

        Termín  :  31. mája 2010 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/CH -3 : 

MsZ v Krompachoch ž i a d a   primátorku mesta  doriešiť spôsob financovania nákladov za 

prevádzku a spotrebu pitnej vody na voľne dostupnom vodnom zdroji v lokalite Banícka štvrť. 

 

        Termín  :  30. apríla  2010 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/CH -4 : 

MsZ v Krompachoch ž i a d a   primátorku mesta  zabezpečiť opravu prístupovej komunikácie 

ku garážam na Lorencovej ulici v Krompachoch. 

        Termín : 31. mája 2010 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/I -1 : 

MsZ v Krompachoch poveruje poslancov MsZ v Krompachoch Stanislava BARBUŠA, 

Ing. Imricha HOLEČKA, Miloslava MASARYKA a Mgr. Jozefa VALEKA, aby pracovali 

v pracovnej skupine na vypracovanie „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Krompachy“. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

. 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/J-1 : 
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MsZ v Krompachoch neschvaľuje  predaj pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, 

zapísaných v liste vlastníctva č. 1: 

- parcela č. 2439 – zastavané plochy o výmere 306 m
2
,  

- parcela č. 2441 – zastavané plochy o výmere 301 m
2
, 

- parcela č. 2442 – zastavané plochy o výmere 282 m
2
  

p. Milanovi Hanušovskémun nar. 31.5.1953, bytom Partizánska č.11, 05342 Krompachy, za 

účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne. . 

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,145 € za m
2
 pozemku t.j. 4.573,90 €. 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 28. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. marca  2010 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/J-2 : 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje  kúpu pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP - klzisko, 

zapísaných v liste vlastníctva č. 2796: 

- parcela č. 93130/3 – orná pôda o výmere 350 m
2
 

od  p. Milana Hanušovského st. nar. 31.5.1953, bytom Partizánska č. 11, 05342 Krompachy, 

za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou klziska. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 30/2010 zo dňa 26.2.2010 

vyhotoveného Ing. Stanislavom Čurillom vo výške 5,11 € za m
2
 pozemku, t.j. 1.788,50 €. 

 

 

V Krompachoch 16. marca 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

 


