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UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu Miestnej volebnej komisie v Krompachoch o priebehu a výsledku volieb do orgánov 

samosprávy mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch konštatuje že: 

novozvolená primátorka mesta Krompachy p. Ing. Iveta RUŠINOVÁ, zloţila zákonom 

predpísaný sľub. 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/B.2: 

MsZ v Krompachoch konštatuje že: 

novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch : 

Stanislav  BARBUŠ 

  Rudolf   ČIASNOHA 

  Samuel  ČIASNOHA 

  Oľga   DZIMKOVÁ 

  MUDr. Marián HOJSTRIČ 

  Igor   JENDRUCH 

  Ing. Štefan  KLEIN 

Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

  Ing. Ľuboš  ONTKO 

  Ing. Alţbeta  PERHÁČOVÁ 
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Vladislav   PROBALA 

Vladimír   PUCHALA 

zloţili zákonom predpísaný sľub. 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

Ing. Imricha HOLEČKA, z komisie MsZ finančnej a majetkovej; 

Ing. Imricha HOLEČKA,  z komisie MsZ pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a propagáciu 

mesta; 

MUDr. Mariána HOJSTRIČA, z komisie MsZ pre výstavbu a územný plán; 

Rudolfa ČIASNOHU,  z komisie MsZ Ţivotného prostredia a ochrany prírody; 

Miloslava MASARYKA, z komisie MsZ sociálnej, zdravotnej a bytovej; 

Mgr. Jozefa VALEKA, z komisie MsZ pre rómsku komunitu; 

Kristiána KRAKA, z komisie MsZ pre kultúru a šport; 

Ing. Alţbetu PERHÁČOVÚ, z komisie MsZ školstva a mládeţe; 

Ing. Ľuboša ONTKA, z komisie MsZ verejného poriadku; 

Stanislava BARBUŠA,  Zboru pre občianske záleţitosti pri MsZ v Krompachoch; 

Igora JENDRUCHA, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu; 

Samuela ČIASNOHU, z komisie MsZ podnikateľskej. 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/C.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

členov  komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

 

Jána PRIBIČKA, z komisie MsZ finančnej a majetkovej; 
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Rudolfa ČIASNOHU, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu; 

MUDr. Mariána HOJSTRIČA, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu; 

Mgr. Jozefa VALEKA, z komisie MsZ školstva a mládeţe. 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch neodvoláva : 

redakčnú radu Krompašského spravodajcu v zloţení : Ing. Iveta RUŠINOVÁ,  Ing. Imrich 

HOLEČKO, Ing. Ľuboš WEIGNER CSc., Ľudovít DULAI, Adriána KOČANOVÁ. 

 

 
V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

 

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

MsZ v Krompachoch ruší: 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

- finančnú a majetkovú 

- výstavby a územného plánu 

- regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta 

- ţivotného prostredia a ochrany prírody 

- sociálnu, zdravotnú a bytovú 

- rómskej komunity 

- kultúry a športu 

- na ochranu verejného záujmu 

- školstva a mládeţe 

- verejného poriadku 

- podnikateľskú 

- Zboru pre občianske záleţitosti 
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- ústrednú inventarizačnú  

- vyraďovaciu 

- škodovú 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch volí mandátovú komisiu  v zloţení: 

predseda  - MUDr. Marián HOJSTRIČ 

členovia - Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

    Ing. Lívia KOZLOVÁ 

 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 
UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/F.2: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zloţení: 

predseda  - Stanislav BARBUŠ 

členovia - Ing. Ľuboš ONTKO 

    Oľga DZIMKOVÁ 

 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/F.3: 

MsZ v Krompachoch volí volebnú, hlasovaciu  komisiu  v zloţení: 

predseda  - Vladislav PROBALA 

členovia - Vladimír PUCHALA 

     Ing. Štefan KLEIN 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/F.4: 

MsZ v Krompachoch volí predsedov komisií MsZ : 

-   finančná a majetková : Ing. Alţbeta PERHÁČOVÁ     

-  pre výstavbu, územného plánu, ŢP a ochrany prírody: MUDr. Marián HOJSTRIČ 

-  sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu: Oľga DZIMKOVÁ  

- pre regionálny rozvoj a cestovného ruchu: Vladimír PUCHALA  

-  školstva, mládeţe, kultúry a športu: Igor JENDRUCH 

- verejného poriadku: Ing. Ľuboš ONTKO 

-  na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťaţností: Igor JENDRUCH  

-  Zbor pre občianske záleţitosti pri MsZ v Krompachoch: Stanislav BARBUŠ 

- Ústredná inventarizačná komisia: Ing. Alţbeta PERHÁČOVÁ 

- Vyraďovacia komisia: Vladimír PUCHALA 

- Škodová komisia: Vladislav PROBALA 
  

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/F.5: 

MsZ v Krompachoch volí podpredsedov komisií MsZ : 

-   finančná a majetková : Ing. Štefan KLEIN     
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-  pre výstavbu, územného plánu, ŢP a ochrany prírody: Stanislav BARBUŠ 

-  sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu: Samuel ČIASNOHA  

- pre regionálny rozvoj a cestovného ruchu: Vladimír PUCHALA 

-  školstva, mládeţe, kultúry a športu: Ing. Lívia KOZLOVÁ 

- verejného poriadku: Rudolf ČIASNOHA 

-  na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťaţností: Rudolf ČIASNOHA  

- Ústredná inventarizačná komisia: Ing. Štefan KLEIN 

- Vyraďovacia komisia: Mgr. Emil MUĽ 

- Škodová komisia: JUDr. Ingrid CHUDÍKOVÁ 
 

  

V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/F.6: 

MsZ v Krompachoch volí členov komisie MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu 

a pre vybavovanie sťaţností:  

- MUDr. Marián HOJSTRIČ 

- Vladimír PUCHALA 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch zriaďuje: 

- komisiu MsZ v Krompachoch finančnú a majetkovú; 

- komisiu MsZ v Krompachoch pre výstavbu, územný plán, ţivotného prostredia 

a ochrany prírody;  



7 

 

- komisiu MsZ v Krompachoch sociálnu, zdravotnú, bytovú a pre rómsku komunitu; 

- komisiu MsZ v Krompachoch pre regionálny rozvoj a cestovný ruch; 

- komisiu MsZ v Krompachoch školstva, mládeţe, kultúry a športu; 

- komisiu MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie 

sťaţností;  

- komisiu MsZ  verejného poriadku;    

- Zbor pre občianske záleţitosti pri MsZ v Krompachoch; 

- Ústrednú inventarizačnú komisiu; 

- Vyraďovaciu komisiu; 

- Škodovú komisiu. 

 

 
V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch prerokovalo : 

návrh na určenie platu primátorovi mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch určuje: 

 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov p l a t  p r i m á t o r a  m e s t a  K r o m p a c h y  podľa § 3 a 4 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších zmien a doplnkov    

 

v o  v ý š k e  2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR vţdy za predchádzajúci kalendárny rok 

s navŕšením o 0,3násobok  priemernej mesačnej  mzdy mestským zastupiteľstvom   
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(t.j. celkovo 2,9násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR vždy za 

predchádzajúci kalendárny rok) 

 s účinnosťou odo dňa zloţenia predpísaného sľubu primátorom mesta, t.j. o d o  d ň a  

2 1 .  d e c e m b r a  2 0 1 0 . 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

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

MsZ v Krompachoch nemenuje  : 

redakčnú radu Krompašského spravodajcu v zloţení : primátorka mesta, zástupca primátorky 

mesta, referent oddelenia školstva, mládeţe, kultúry a športu , Ing. Lívia KOZLOVÁ, Ing. 

Ľuboš WEIGNER CSc., Ľudovít DULAI. 

 
V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/J.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

sobášiacich pre volebné obdobie 2010-2014: 

- zástupca primátorky mesta 

-  Stanislav BARBUŠ 

-  MUDr. Marián HOJSTRIČ 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/J.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje  harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch na rok 2011. 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/J.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje   

Podnikateľský plán pre sociálny podnik pre potreby udelenia štatútu sociálny podnik mesta 

Krompachy a registrácii v zozname sociálnych podnikov v zmysle zák. 5/2004 §50b 

 ( zákon o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/K.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí:      

s tým, ţe Mesto Krompachy ako spoluvlastník majetkového podielu vo veľkosti 17/100 na 

nehnuteľnosti  NÁKUPNÉ CENTRUM s.č. 754, stojace na parcele C-KN 958/2, zapísané 

v LV č. 1569 pre k.ú. Krompachy si neuplatňuje predkupné právo podľa § 140 

Občianskeho zákonníka na kúpu spoluvlastníckych podielov od spoločnosti SEZ Krompachy 

a.s. vo veľkosti 29/100 z celku a spoločnosti STI, spol. s r.o. vo veľkosti 54/100 z celku.  

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/L.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

vymenovať komisiu na prípravu novelizácie Štatútu mesta Krompachy, Rokovacieho 

poriadku MsZ, MsR a komisií MsZ v Krompachoch, Zásad odmeňovania poslancov MsZ 

v Krompachoch a Štatútu mesačníka Krompašského spravodajca. 

        Termín  : 27. december 2010 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/M.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá predsedom komisií MsZ v Krompachoch  predloţiť na 

najbliţšie zasadanie MsZ v Krompachoch návrh na doplnenie členov komisií z radov občanov 

(odborníkov). 

        Termín : 12. januára 2011 

        Zodpov.: predsedovia komisií MsZ 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/M.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ  zabezpečiť zaslanie podkladov  na 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR týkajúcich sa sociálneho podniku v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 1/J.3 zo dňa 21. decembra 2010. 

           Termín  : 30. decembra 2010 

         Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 
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UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch, konaného 

 dňa 21. decembra   2010 
 

 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 1/M.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ  zabezpečiť vypracovanie súhlasného 

stanoviska v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 1/K.1 zo dňa 21. decembra 2010. 

        Termín  :  30. januára 2011 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ 

  

 

V Krompachoch 21. decembra 2010 

 

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

  

 


