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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Eva       DERDÁKOVÁ 

členovia  -  Bc. Matúš    STANA 

  -  Mgr. Marta MIČEKOVÁ 

      
V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu  komisiu  v zložení: 

predseda   -  PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Igor                    JENDRUCH 

  -  Ing. Ľuboš         ONTKO 

      
V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 2/D.10 zo dňa 15. 12. 2014 predaj trojizbového bytu 

v rodinnom dome súp. č. 992 s garážou na Maurerovej ulici č. 15 v Krompachoch, stojaci na 

parcele C-KN 2899/2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1, k.ú. Krompachy, Ing. René Bartkovi, trvale 

bytom Slovinská č. 8/10, 053 42 Krompachy.  

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške  

15.869,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi 

s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 2/J.7 zo dňa 15. 12. 2014 zabezpečiť vyhotovenie 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/D.10 zo dňa           

15. decembra 2014 (kúpna zmluva na predaj trojizbového bytu pánovi Ing. René Bartkovi). 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č. 8/2011 Požiarny poriadok Mesta 

Krompachy.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 6/E.2 o VZN č. 8/2011 Požiarny poriadok Mesta 

Krompachy.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.5: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 36/H.1 zo dňa 10. apríla 2014, ktorým  Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, 

s účinnosťou od 1. januára 2014,  určilo mesačný plat primátorke mesta, Ing. Ivete Rušinovej. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

Primátorka mesta uznesenie č. 4/B.5 nepodpísala. 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/B.6: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie MsZ č. 41/C.1  zo dňa 20. augusta 2014, ktorým  Mestské zastupiteľstvo 

v Krompachoch, s účinnosťou od 1. septembra 2014,  určilo mesačný plat Ing. Márii 

Tomašovej, hlavnej kontrolórke Mesta Krompachy. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

Termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/F.5 zo dňa 18. februára 2015 do 31. mája 2015: 

žiada primátorku mesta v termíne do 31. marca 2015 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch č. 3/D.6 zo dňa 18. februára 2015 (predaj 

pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch - parcela  KN-C 2828/3, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 96 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Krompachy ktorá vznikla 

odčlenením od parcely C-KN 2828 v zmysle geometrického plánu č. 31/2014 zo dňa 6.8.2014 

vyhotoveného Jánom Zemanom, za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome Pavlovi 

Rabatinovi, trvale bytom Robotnícka č. 35, Krompachy, za cenu 1.210,00 EUR a bude zaplatená 

najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí. Cena pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 60/2014 zo dňa 06.11.2014 je 

vo výške 1.210,00 EUR).     Termín : 31. mája 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/C.2: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

Termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/F.6 zo dňa 18. februára 2015 do 30. septembra 

2015: žiada primátorku mesta v termíne do 31. marca 2015 zabezpečiť postup stanovený zákonom 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami nakladania 

a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť zverejnenie zámeru na internetovej 

stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ       v Krompachoch č. 

3/D.7 zo dňa 18. februára 2015 (1. zámer predať pozemky na Trangusovej ulici v Krompachoch 
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spolu s výmerou 181 m2 – parcela C-KN 3342/3, ostatné plochy s výmerou 160 m2, ktorá je vo 

vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a ktorá 

vznikla odčlenením od parcely C-KN 3342 v zmysle geometrického plánu č. 22/2014 zo dňa 

6.5.2014 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom a pozemok – parcela C-KN 1165, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome Bc. Jany Bandžuchovej. 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a)  priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

        Termín: 30. septembra 2015  

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 15. aprílu 2015. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

      

      

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 

1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vymenovaní do funkcie riaditeľky  Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy, 

PaedDr. Lýdiu MEDVECOVÚ na základe úspešného výberového konania. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu výboru o činnosti a hospodárení Dobrovoľného požiarneho zboru Krompachy za rok 

2014 a zámery Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy na rok 2015. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2014. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informačnú správu o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy a okrese Spišská Nová Ves. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 



6 
 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, sociálneho fondu, rezervného 

fondu; 

- obstarávanie dodávky tovaru a služieb (ZŠ s MŠ ul. SNP); 

- dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z., č. 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový 

proces), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej 

závierky, správnosť vykonania inventarizácie za rok 2014) ako súčasť prerokovania 

záverečného účtu za rok 2014. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 10 a Doplnku č. 11 k Organizačnému poriadku Mestského 

úradu v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o programoch zameraných na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych 

komunít pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu na zrušenie VZN č. 8/2011 Požiarny poriadok Mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o určení platu starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014, vyčíslenú 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky, vo výške 858 Eur. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k určeniu platu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/D.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu MsZ o odovzdaných obálkach majetkových 

priznaniach poslancov MsZ a primátorky mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

investora – spoločnosť Lavaton s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, IČO: 36 244 848 ako  

víťaza obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom parku 

na Hornádskej ulici v Krompachoch. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj trojizbového bytu v rodinnom dome súp. č. 992 s garážou na Maurerovej ulici č. 15 

v Krompachoch, stojaci na parcele C-KN 2899/2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre           

k.ú. Krompachy, Stanislavovi Barbušovi, trvale bytom Sadová č. 5, 053 42 Krompachy.  

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške  

15.555,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi 

s prevodom nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch - parcela  KN-C 2660/5, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 89 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Krompachy ktorá 

vznikla odčlenením od parcely E-KN 90967/2 v zmysle geometrického plánu č. 23/2014 zo 

dňa 3.10.2014 vyhotoveného Jánom Zemanom, za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom 

dome Andrei Čarnokej, trvale bytom Maurerova č. 40, Krompachy, za cenu 240,00 EUR 

a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona           

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Cena pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 5/2015 zo 

dňa 25.01.2015 je vo výške 240,00 EUR. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, Námestie 

slobody č. 1, Krompachy, IČO: 329 282, konajúceho prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, 

primátorky mesta ako povinným a spoločnosťou HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63, Krompachy, 

IČO: 36600423, zastúpenou Petrom Horváthom, konateľom spoločnosti a Marekom 

Zahurancom, konateľom spoločnosti ako oprávneným, na stavbu „Kovošrot – HZ Metal 

Krompachy parc. č. 1326/6, SO 01 – NN elektrická prípojka, SO 02 – odberné elektrické 

zariadenie“ na pozemku vo vlastníctve mesta – parcely C-KN 1325, záhrady s výmerou 633 

m2 a parcely C-KN 1328 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1510 m2 zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1 pre k. ú. Krompachy. 

Predmetom zmluvy bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného strpieť umiestnenie 

elektricko-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacich pozemkoch v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 58/2014 zo dňa 14.11.2014 vyhotovenom Jánom 

Zemanom.  
Vecné bremeno sa zriaďuje za 50,-- € za každú parcelu.  

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať pozemok na Banskej ulici v Krompachoch  – parcela C-KN 338, záhrady 

s výmerou 1226 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 1 

pre k.ú. Krompachy za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome Ing. Štefana Hedviga. 
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

priameho predaja za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa 

osobitného predpisu - znaleckým posudkom, najmenej za cenu 5,00 EUR/m2 s nasledovnými 

podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

navýšenie zálohových predpisov do Fondu údržby, prevádzky a opráv fixne o 3,50 €, pre 

každý priestor, čo činí  mesačne 14,-- € pre všetky priestory v bytovom dome SNP 1050/1 

v Krompachoch pre potreby čerpania úveru zo Slovenskej sporiteľni, a.s. vo výške 200 000 € 

na obnovu fasády, zasklenie balkónov a výmenu okien spoločných častí. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 2  - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10 000,- €  

podľa poslaneckého návrhu: 2 500,-- €  na opravu hrobu pána Viktora LORENCA pri príležitosti 

100. výročia jeho úmrtia; 7 500,-- € navýšenie dotácie pre športové a spoločenské organizácie 

mesta Krompachy. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení pre školy a školské zariadenia  po dohodovacom 

konaní na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2015: 

Objekt a činnosť:      plán v €: 

 

Štúrova 6 – NZZ: 

- obnova fasády II. etapa bez povrchovej omietky  16 600,-- € 

- oprava odvodňovacích vpustov         500,-- € 

 

Maurerova 935: 

- zamurovanie nepotrebných dverí v zadnej časti       200,-- € 

 

Hlavná 25 a 26, Slávia: 

- oprava omietok maliarske práce      1 500,-- € 

 

Hlavná 25 a 26, Štúrova 6, Slávia: 

- čistenie odpadov a zberných šachiet         700,-- € 

- rezerva             500,-- € 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2015 podľa predloženého poslaneckého návrhu. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy účasť na zahraničných služobných  

cestách v roku  2015. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/E.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy zo dňa 6.9.2013 medzi Mestom Krompachy ako 

vlastníkom a Bytovým hospodárstvom mesta Krompachy, spol. s r.o. ako správcom. 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch uznáša sa:  

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na  Doplnku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch súhlasí, 

aby Mesto Krompachy ako vlastník bytov č. 5, 32, 35 a nebytového priestoru v bytovom 

dome SNP 1050/1, za účelom čerpania úveru pre potreby obnovy bytového domu vo výške  

200 000 €. 

 V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch konštatuje,  

že uznesením č. 36/H.1 určilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, s účinnosťou 

od 1. januára 2014, mesačný plat primátorke mesta, Ing. Ivete Rušinovej, vypočítaný 

v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako 2,34 násobok priemernej mesačnej 

mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2013, zvýšený o 24,0 %;  takto určený plat 

predstavuje po zaokrúhlení sumu 2 391 Eur. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch prerokovalo:  

plat primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch určilo:  

s účinnosťou  od 1. januára 2015 mesačný plat Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta 

Krompachy, vypočítaný  podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 0 % 

podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov; takto určený mesačný plat 

predstavuje  po zaokrúhlení sumu  2 008 Eur. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

Primátorka mesta uznesenie č. 4/J.1 nepodpísala. 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/J.2: 

MsZ v Krompachoch určilo:  

plat hlavného kontrolóra Mesta Krompachy od 1. januára 2015 v súlade s § 18c ods. 1 písm. 

e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a 

koeficientu podľa počtu obyvateľov  mesta Krompachy, takto určený mesačný plat 

predstavuje  po zaokrúhlení sumu  1 562 Eur. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

rokovať so spoločnosťou Lavaton s.r.o. o podmienkach nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia 

MsZ v Krompachoch č. 4/E.1 zo dňa 15. apríla 2015 

Termín: 31. mája 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/K.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

splnomocniť zástupcu Mesta Krompachy na hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v bytovom dome SNP 1050/1 v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 4/E.6 zo dňa 15. apríla 2015. 

Termín: 30. apríla 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 4/E.2 zo dňa 15. apríla 2015 (predaj bytu v rodinnom dome na Maurerovej ul. č. 15 pánovi 

Stanislavovi Barbušovi). 

        Termín: 30. júna 2015 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 4/E.3 zo dňa 15. apríla 2015 (predaj pozemku na Robotníckej  ul. pani Andrei Čarnokej). 

        Termín:   1. júna 2015 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/E.4 

zo dňa 15. apríla 2015 (zmluva o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, 

a spoločnosťou HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63, Krompachy). 

        Termín:   31. mája 2015 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť 

zverejnenie zámeru na internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/E.5 zo dňa 15. apríla 2015 (predaj pozemku na Banskej 

ulici). 

        Termín:   31. mája 2015 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie písomného dodatku ku Zmluve o výkone správy na webovom sídle 

mesta v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/E.12 zo dňa 15. apríla 2015.  

Termín:   po podpísaní dodatku 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 
V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta        
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UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 4/L.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostke MsÚ: 

Doplnok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu  č. 1/2015 Mesta Krompachy o určení 

výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy vyhlásiť vyvesením na 

úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

4/F.1 zo dňa 15. apríla 2015.  

Termín:   20. apríla 2015  

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

              
V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 v celkovej výške 1.054.678,69 EUR. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 4. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. apríla 2015 
 

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

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Ing. Ľuboša WEIGNERA CSc. z redakčnej rady Krompašského spravodajcu za základe 

vlastnej žiadosti. 

 

V Krompachoch 15. apríla  2015  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 


