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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Ján      ZAHURANEC 

členovia  -  Slávka ŠMIDOVÁ 

      Matúš STANA 

                   

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, schválené 

uznesením MsZ č. 32/D-1 zo dňa 23. 9. 2010 vrátane Dodatku č.1, schváleného uznesením 

MsZ č. 3/E.15 zo dňa 23. 2. 2011 a Dodatku č. 2, schváleného uznesením MsZ č. 6/D.35                         

zo dňa 23. 6. 2011 k 31. 12. 2016. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pozemok na ulici J. Jesenského v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 

základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených 

podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 22/C.1 zo dňa 07.12.2016 
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V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

- pozemok – parcela C-KN 1388/2, orná pôda s výmerou 243 m2 

 

Pozemok sa nachádza sa na ulici J. Jesenského v Krompachoch.  

 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške  

 

2,92 €/m2 

 

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 12/2016 vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom 

Hanulom, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves je vo výške 2,92 €/m2. 
 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 14.12.2016 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 18.01.2017, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – pozemok – parcela C-KN 1388/2 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 

 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho 

práva podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po 

úplnom zaplatení kúpnej ceny, 

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si 

vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné 

záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti 

kúpnej ceny,  

c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať 

kupujúci. 

6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 18. januára 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 

lehote. 

http://www.krompachy.sk/
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8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je 

viazaný návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským 

zastupiteľstvom mesta Krompachy. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže 

Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní 

od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude 

nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi 

v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych 

nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola 

vyhlásená. 

15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229, resp. Mgr. Miloš 

Klein,        tel. 053/4192228 

17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

 

 Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok  - ul. J. Jesenského“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas 

prijatia návrhu.  
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2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta 

Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri 

otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená 

a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. 

Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                                       

V Krompachoch, dňa .................... 

 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

Primátorka mesta uznesenie MsZ č. 22/C.1 nepodpísala. 
 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom voľných nebytových priestorov v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom  primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 

základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 22/C.2 zo dňa 07.12.2016 

 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

 Predmet prenájmu: 

- nebytový priestor č. 202 s výmerou 18 m2 na druhom poschodí v Dome kultúry 

na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

- nebytový priestor č. 120 s výmerou 24 m2 na prvom poschodí v Dome kultúry na 

Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

vhodný pre zriadenie kancelárie 

 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 

súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 
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Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

vo výške 22 € / m2 / rok 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, 

odvod  zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu) 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 12.12.2016 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 28.12.2016, o 12.00 hod. 

3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Nebytové priestory sa ponúkajú každý samostatne. 

5. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie. 

6. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

7. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku 

a musia obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako    

    minimálna  cena nájomného, 

- špecifikácia nebytového priestoru (č. 120 resp č. 202) 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

 

8. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného 

registra (obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

9. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na každý nebytový priestor. 

Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. 

10. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia 

lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 12. decembra 2016, do 12.00 hod. 

Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy 

vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

11. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú 

doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže 

zaradené.  

12. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne 

oboznámi všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

13. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ 

je svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

14. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu 

primátorom mesta víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od 

vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude 

nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi 

v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

15. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

16. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

http://www.krompachy.sk/
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17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž 

zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť 

lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ 

si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. 

              Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola     

              vyhlásená. 

1. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229 

2. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore Marta Slovinská, tel. 053/4192225.  

3. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia. 

 

 Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 202“ 

 

resp. 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 120“ 

 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia 

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená 

a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. 

Členovia vyhlásia poradie návrhov. 

                                 

V Krompachoch 

dňa ..................2016 

........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

Zverejnené v regionálnej tlači dňa .......................... 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj bytu č. 1  na prízemí v bytovom dome súp. č. 952, Hlavná ul. 35 v Krompachoch Ing. 

Lukášovi Andrejcovi, bytom Jovsa č. 47, za kúpnu cenu 5 850,-- €. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže  a bude kupujúcim 

zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľnosti.  

 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch – parcela C KN 1396/3, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 98 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy. 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou:  

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú 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.  

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 

 

Primátorka mesta uznesenie MsZ č. 22/C.4 nepodpísala. 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpnu zmluvu č. 32/2016/KZ a dohodu o predkupnom práve uzatvorenú medzi Košickým 

samosprávnym krajom, konajúcim prostredníctvom JUDr. Zdenka Trebuľu, predsedom 

samosprávneho kraja, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice ako 

predávajúcim a mestom Krompachy, konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, 

primátorky mesta, so sídlom Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, ktorej predmetom je 

prevod vlastníckeho práva k pozemkom: 

- parcela C-KN 3027/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.690 m2 zapísaná  

v liste vlastníctva č. 1506 pre k.ú. Krompachy a 

- parcela C-KN 3027/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2 zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1506 pre k.ú. Krompachy 

 

a zriadenie predkupného práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným čl. I. Zmluvy v prospech  

predávajúceho.  

Kúpna cena je stanovená vo výške 2,00 EUR. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške 17.358,32 €: 

- Pohľadávky TKO – právnická osoba ASTA trade s.r.o., SNP č. 88, Krompachy vo 

výške 269,40 €. 

- Pohľadávky TKO – fyzické osoby podľa priloženého zoznamu vo výške celkom 

10 897,74 €. 

- Pohľadávky daň z nehnuteľností – fyzické osoby podľa priloženého zoznamu vo 

výške celkom 6 191,18 €. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 45 – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 

10.000,- EUR – prevod finančných prostriedkov na obstaranie majetku – kúpu motorového 

vozidla – Program 3. Interné služby – Všeobecné verejné výdavky. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 46 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov z Programu 14.2.2 

hnedý priemyselný park vo výške 10 000,-- € do Programu 11.1 údržba  verejnej zelene vo 

výške 10 000,--. 

 
V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 47  – úprava rozpočtu v rámci – presun finančných prostriedkov na 

Krompašského spravodajcu vo výške 100,-- €  z položky odmeny a príspevky poslancom 

MsZ a členom komisií MsZ.  

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2017 podľa 

predloženého návrhu. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

konanie  dobrovoľnej  zbierky pre základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Krompachy 

 

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyhlasuje 

 dobrovoľnú zbierku 

Usporiadateľ zbierky:             
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,  

                                    IČO:  329 282 

Účel zbierky:                                
zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti Základnej umeleckej školy 

Miesto konania zbierky:            
Mesto Krompachy, pred budovou MsÚ 

Spôsob a čas konania zbierky:  

a) ponuka „primátorského punču“ v dňoch 15.12.2016-16.12.2016 

   b) dobrovoľné finančné príspevky v dňoch 15.12.2016–31.12.2016 
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Spôsob konania zbierky:            
príspevok do označenej pokladničky „primátorský punč“ umiestnenej  

   v stánku s ponukou punču, 

vkladom na bankový účet: SK 57 0200 0000 0035 8045 8459  

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :  
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

   Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálneho rozvoja    

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: občania budú informovaní o výsledkoch zbierky, 

ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky v Krompašskom spravodajcovi 

a na stránke mesta. 

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, 

na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy 

dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce. 

 Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch s účinnosťou od       

1. januára 2017 s pozmeňujúcimi návrhmi na základe poslaneckých návrhov: 

- do názvu doplniť „ a členov komisií 

- § 2 ods. 5 celý vypustiť 

- v § 3 ods. 4 vypustiť slovo „najmenej“ 

- v § 3 ods. 7 doplniť za slovným spojením primátora mesta, resp. poslanca MsZ 

-  § 3 ods. 9 slovo „nevylučuje“ nahradiť slovom „vylučuje“ 

- v § 4 ods. 1), 2), 3) doplniť slovné spojenie „maximálne raz v príslušnom kalendárnom 

mesiaci 

- v § 2 ods.3, pís.b) opraviť text: sa poslanec zúčastnil menej ako 50% z programu príslušného 

rokovania MsZ. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť   na rok 2017. 

A: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť:                                

Názov investičnej akcie            Fin. nák./€. /   

1./ Dom kultúry – rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie a bleskozvodu      

            ( PD pre stavebné povolenie a realizáciu)             

     2./ Zateplenie MŠ na ulici Robotníckej            

        (skreslenie skutkového stavu, PD pre stavebné povolenie a realizáciu ) 

     3./  Štúdia pre  cyklistický chodník SAD Krompachy  - Kolinovce 

         (spracovanie štúdie) 

     4./  Modernizácia chodníka a schodov k BD Maurerova  s.č. 935.  

                     (PD pre  realizáciu)  

      5./  Modernizácia  schodov z ul. Hlavnej na ul. Maurovu.  

                     (PD pre  realizáciu)                                                        

___________________________________________________________________________

            40 0000 € 

B: Realizácia stavieb:                            

Názov investičnej akcie                Fin. nák./€. /   

1. Dom kultúry – rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie a bleskozvodu   

Predpokladané náklady  ....................................................................   90 000 € 

     

2. ZŠ ul. Mikuláša Šprinca plynová prípojka, plynofikácia, vykurovanie 

Predpokladané náklady ...................................................................    40 000 € 

 

3. Multifunkčné ihrisko . prestrešenie tribúny 

Predpokladané náklady celkom............................................................  40 000 €   z toho 

Dotácia ................................................................................................. 10 000 € 

Vlastné zdroje .....................................................................................   30 000 € 

4. Obnova ÚNKP č. 2354/0 železiareň a zlievareň Stará Maša Krompachy. 

Predpokladané náklady celkom   .......................................................   50 000 € z toho 

Dotácia  ..............................................................................................    20 000 €  

Vlastné zdroje ....................................................................................     30 000 €  

  

5. Krompachy – rekonštrukcia, prístavba MŠ ul. SNP . 

Predpokladané náklady  celkom  .........................................................   711 600 € z toho 

Dotácia ................................................................................................... 504 640  €  

Vlastné zdroje na rok 2017 ......................................................................  60 000 € 

 

6. Cintorín ul. Cintorínska – studňa a vodovodná prípojka.  

 

Predpokladané náklady  .......................................................................      10 000 € 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2017 s doplnením 

poslaneckého návrhu vykonať kontrolu príjmu z reklám uverejnených v mesačníku 

Krompašský spravodajca za obdobie rokov 2012-2016. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočet mesta Krompachy vrátane programov a podprogramov na rok 2017: 

 

Bežné príjmy:   5.593.561 € Bežné výdavky:                      5.109.551 € 

Kapitálové príjmy:     534 640 € Kapitálové výdavky:       880.640 € 

Príjmové finančné operácie:    190.000 € Výdavkové finančné operácie:  328.010 € 

Príjmy celkom:             6.318.201 €  Výdavky celkom:                          6.318.201 € 

 

S doplnením na základy poslaneckého návrhu v časti výdavky na činnosť mestského úradu 

položka 630 – reprezentačné výdavky znížiť o 2 000,-- € a presunúť ich na dotácie športových 

a spoločenských organizácií účelovo viazať krompašským mažoretkám. Finančná čiastka na 

dotácie sa navýši z 39 000,-- € na 41 000,-- €. 

  

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2017: 

22. februára   2017    23. augusta 2017 

26. apríla 2017     25. októbra 2017 

21. júna 2017    13. decembra 2017 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ vo výške 28,63 € pre poslanca MsZ, ktorá nebola 

vyplatená poslankyni Marte Mičekovej z dôvodu poberania predčasného starobného 

dôchodku: pre Stanislava Barbuša, Evu Derdákovú, Oľgu Dzimkovú, Mariána Hojstriča, 

Igora Jendrucha, Líviu Kozlovú, Ľuboša Ontka, Vladimíra Puchalu, Matúša Stanu, Slávku 

Šmidovú, Jána Zahuranca. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 7 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 
 

 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výsledku kontroly:  

- hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v Základnej umeleckej 

škole  Krompachoch, 

- vybavovanie  sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Návrhu rozpočtu mesta Krompachy na 

rok 2017, s výhľadom na roky 2018– 2019. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

viacročný rozpočet mesta Krompachy vrátane programov a podprogramov na roky 2018-

2019. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k odvolaniu riaditeľa a konateľa spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

Ing. Michala Tkáča z dôvodu oznámenia odchodu do dôchodku.  

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/D.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dokument „Analýza súčasného stavu športu v meste Krompachy“. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/E.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. 7 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/E.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Krompachy s doplnením na základe poslaneckého návrhu v § 2 bod 14 v znení: Dotácia 

v kalendárnom roku môže byť poskytnutá najviac do výšky 80 % z predloženého rozpočtu“ 

a v § 4 ods. 3: žiadosti sa prijímajú od 2. januára do 15. februára. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/F.1: 

MsZ v Krompachoch neruší: 

uznesenie č. 15/D.1 v ktorom schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

kúpu nehnuteľnosti na ulici SNP v Krompachoch medzi mestom Krompachy, zastúpené 

primátorkou mesta Krompachy Ing. Ivetou Rušinovou a Ing. Annou Novotnou, trvale bytom 

Hlavná č. 1, Krompachy zapísaných v liste vlastníctva č. 862 pre k.ú. Krompachy a to 

pozemok – parcela C-KN 2503 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2 a stavbu 

rodinného domu súpisné číslo 372 stojaceho na parcele C-KN 2503 s tým, že predávajúci sa 

zaväzuje do 12 mesiacov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zabezpečiť 

vysporiadanie pozemkov, ktoré sú zastavané predmetnou stavbou. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Ľudmilou 

Golábovou, rod. Jenčíkovou, bytom Robotnícka 810/33, 053 42 Krompachy 

v spoluvlastníckom podiele 1/5 z celku, Petrom Jenčíkom, bytom Lorencova 1091/1, 

Krompachy v spoluvlastníckom podiele 1/5 k celku, Máriou Laurovou, rod. Jenčíkovou, 
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bytom Májová 737/48, Spišské Podhradie v spoluvlastníckom podiele 1/5 z celku, Janou 

Richnavskou, rod. Jenčíkovou, bytom Hlavná 52/65, Veľké Ozorovce, v spoluvlastníckom 

podiele 1/5 z celku a Kamilom Jenčíkom, bytom Richnava 115, v spoluvlastníckom podiele 

1/5 z celku ako predávajúcimi, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností na ul. SNP 

v Krompachoch, zapísaných v liste vlastníctva č. 202 a liste vlastníctva č. 1880 pre k.ú. 

Krompachy: 

 parcela C-KN 1911/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 558 m2, zapísaná v liste 

vlastníctva č. 202 pre k.ú. Krompachy  

 parcela C KN 1911/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m2, zapísaná v liste 

vlastníctva č. 202 pre k.ú. Krompachy 

 parcela C KN 1912, záhrady s výmerou 874 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 202 pre 

k.ú. Krompachy 

 rodinný dom, súp.č. 469, stojaci na parcele C KN 1911/1, zastavané plochy a nádvoria  

s výmerou 558 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 202 pre k.ú. Krompachy 

 garáž, súp.č. 2429, stojaca na parcele C KN 1911/2, zastavané plochy a nádvoria s 

výmerou  

55 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 202 pre k.ú. Krompachy 

za kúpnu cenu vo výške 35.000 €. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici Cintorínskej  v Krompachoch – parcela C KN 41/6, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. 

Krompachy. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici Cintorínskej v Krompachoch – parcela C KN 40/2, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 155 m2, list vlastníctva v registri parciel „C“ 

nezaložený – parcela evidovaná v registri parciel „E“ ako parcela E KN 92443/14, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 264 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.4: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici Cintorínskej v Krompachoch – parcela E KN 92443/16, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1  pre k.ú. 

Krompachy. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.5: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici Hornádskej v Krompachoch – parcela C KN 1783, záhrada 

výmerou 203 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/G.6: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici Robotníckej v Krompachoch – parcela C KN 2775/1, ostatné 

plochy s výmerou 356 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/I.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

riaditeľa a konateľa spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. Ing. Michala Tkáča z dôvodu 

oznámenia odchodu do dôchodku na základe písomnej žiadosti. 

 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/I.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

členov komisie MsZ kultúry a mládeže Ing. Reného Bartka, Mgr. Annu Mikelovú a Mgr. 

Martina Chovanca na základe ich  písomnej žiadosti. 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 22 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 7. decembra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 22/H.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

riadením spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. do ukončenia výberového konania na 

uvoľnené pracovné miesto Ing. Vladimíra Sajdaka. 

 
 

V Krompachoch 7. decembra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 


