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UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Stanislav BARBUŠ 
členovia  -  Vladislav PROBALA 
     Ing. Štefan KLEIN 
 
 
 
V Krompachoch 26. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 

1. investičný úver vo výške max. 300 000.- EUR (slovom: tristotisíc EUR) 
poskytnutý Slovenskou sporiteľnou, a. s.  za účelom úhrady faktúr za realizáciu 
technického vybavenia (TV) bytových domov A1, A2  42. b. j., ul. Maurerova 
Krompachy 

2. zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou 
3. obdobie čerpania  do 31. 12. 2011 
4. splatnosť úveru do 30. 9. 2021      

                  5.   splácanie istiny - 113 splátok vo výške  2 650.- € + 1 splátka 550.- €                               
                           - prvá splátka 20. 4. 2012, posledná splátka 20. 9. 2021 
                  6.  splácanie úrokov mesačné 
                  7.  úroková sadzba pohyblivá – 1m Euribor+marža banky 2,10 % p. a. 
                  8.  spracovateľský poplatok 0,15 % splatný jednorazovo 
                  9.  sankčný úrok z omeškania 5 % p. a. nad stanovenú úrokovú sadzbu 
                10.  poplatok za vedenie účtu podľa podmienok úverovej zmluvy 

 

V Krompachoch 26. októbra  2011  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
Predloženie Žiadosti na doplnenie projektového zámeru podľa nasledovných údajov:  

•  Partner: SEZ Krompachy a.s. – budúci žiadateľ o NFP z OP KaHR, 
• Rozpočet: predbežný rozpočet projektu je vo výške 800 tis. € , kde 

partner sa bude podieľať vlastnými zdrojmi na nákladoch projektu vo 
výške 50 % oprávnených nákladov projektu,  bez nároku na ich 
refundáciu zo strany hlavného partnera, 

• Projektový zámer v rámci projektu: Inovácia bodového zvárania 
v SEZ Krompachy a.s.  

 

 
V Krompachoch 26. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
Zmluvu o partnerstve medzi Mestom Krompachy ako Hlavným partnerom a SEZ 
Krompachy a.s. ako Partnerom za účelom realizácie spoločného postupu zmluvných strán pri 
príprave a realizácii projektového zámeru „Inovácia bodového zvárania v SEZ Krompachy 
a.s. v rámci Výzvy na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti Lokálnej 
stratégie komplexného prístupu v zmysle Národného strategického referenčného rámca pre 
programové obdobie 2007 – 2013 v rámci schválenej LSKxP pod názvom „Zlepšenie 
podmienok a kvality života rómskeho obyvateľstva v meste Krompachy“.   

 

V Krompachoch 26. októbra  2011  

        
Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/C.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania mestom Krompachy. 
 
 
V Krompachoch 26. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/C.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
správu o výške nájmov  a podnájmov z majetku mesta Krompachy. 

 
 
V Krompachoch 26. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 9. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 9/D.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť uzatvorenej úverovej zmluvy  v zmysle uznesenia č. 9/B.1 zo dňa 26. októbra 2011. 
        Termín. :  30. novembra  2011 
        Zodpov.. :  Mgr. Emil Muľ 

 
 
V Krompachoch 26. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 


