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 UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Alžbeta      PERHÁČOVÁ 
členovia  -  Oľga                  DZIMKOVÁ 
     MUDr. Marián HOJSTRI Č      
 
 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/A.2: 
MsZ v Krompachoch volí: 
Annu KRAKOVÚ za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch sociálnej, 
zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu  

V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o stave prác pri vypracovaní evidencie pamätihodností mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 14. decembru 2011. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č. 10/2011 
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2011 
o zásobovaní vodou v období krízovej situácie. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
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dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č. 11/2011  o  
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č. 12/2011 
o miestnych daniach na území mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č. 13/2011 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi    na území mesta 
Krompachy. 
 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk  mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 4/2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
  
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.12: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o výsledku kontrol (kontrola vykonanie inventarizácie majetku mesta a záväzkov 
mesta Krompachy k 31.12.2010, kontrola hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných 
položiek nákladov a výnosov). 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

      primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.13: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2012-2014. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.14: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočet mesta Krompachy na roky 2013-2014. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.15: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o personálnom audite na MsÚ v Krompachoch. 

V Krompachoch 14. decembra  2011 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.16: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o  Doplnku č. 8 k Organizačnému  poriadku  MsÚ v Krompachoch. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.17: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 12 (výmena okien DOS Krompachy z prostriedkov Fondu rozvoja 
bývania). 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.18: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o záväzkoch mesta Krompachy k 14. decembru 2011. 
  
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/B.19: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2012, 
s výhľadom na roky 2013 - 2014. 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

       primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj jednoizbového bytu č. 1 na prvom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 
stojaceho na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 Adamovi Dunkovi, rod. Dunkovi, bytom 
Kolinovce 108. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
4.000 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena je vo výške 3.800,00 €. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj dvojizbového bytu č. 18 na štvrtom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 
stojaceho na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 manželom Michalovi Giničovi, a Zuzane 
Giničovej rod. Čečotovej, obaja bytom Hlavná 15, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
8.300 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena je vo výške 7.900,00 €. 

 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou a priľahlého pozemku pri garáži v k.ú. Krompachy, 
v časti Dolina - parcela KN-E 91998/52 – trvalé trávne porasty s výmerou 71 m2, zapísanej 
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v liste vlastníctva č. 2287, Ing. Jozefovi Krakovi, bytom Lorencova č. 6, 053 42 Krompachy,  
za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 355,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnostiach v k.ú. 
Krompachy0: 

- parcela C-KN 235, ostatné plochy s výmerou 425 m2; 
- parcela C-KN 236, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 150 m2; 
- parcela C-KN 237, ostatné plochy s výmerou 90 m2; 
- parcela C-KN 262, ostatné plochy s výmerou 69 m2; 

 zapísaných v liste vlastníctva č. 514 pre k.ú. Krompachy od Anny Figľarovej rod. 
Flintošovej, bytom Maurerova 792/44, 053 42 Krompachy 

 Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 1.300 € a bude zaplatená do 30 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.  
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
od 1. januára 2012 odňatie časti majetku – objektu základnej školy na ul. Mikuláša Šprinca 
vrátane pozemkov - parcela C-KN 21 s výmerou 921 m2,  parcela C-KN 22 s výmerou 399 m2 
a parcela C-KN 23 s výmerou 813 m2 v cene 4381,60 € a stavby s.č. 104, stojacej na parcele 
C-KN 21 v zostatkovej cene 40.339 € zo správy Základnej školy, Zemanská ulica č. 2, 053 42 
Krompachy, IČO: 35543957, zastúpenej Mgr. Tatianou Tatarkovou, riaditeľkou základnej 
školy.   

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže,  na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj jednoizbového  bytu v objekte na ul. Hlavnej 952/35 v  
Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
__________________________________________________________________________________
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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  

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. 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí  

v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch, 
(bývalá Charita) 

Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970. 

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok        č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská 
Nová Ves  

v celkovej výške 7.000 € 

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 19.12.2011 

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. 2012, o 12.00 hod. 
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
- písomná špecifikácia predmetu predaja, 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

vyhlásená minimálna kúpna cena (t.j. min. 7.000 €), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
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a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 
podá na príslušnú Správu katastra 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. 
5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

všetky zo súťaže vylúčené. 
6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 18.januára 2011, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

7. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov s výsledkami 
vyhodnotenia návrhov súťaže a to do 15 dní odo dňa otvárania obálok. 

8. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 
zmluvy s víťazom súťaže je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja v mestskom 
zastupiteľstve. 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. 

9. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
10. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 
11. 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. 

12. 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 uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi 

súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam 
po lehote splatnosti 

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

13. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch                   
Mgr.Emil Muľ, tel. 053/4192232 alebo referentka majetku mesta Ing.Erika Balážová,  tel 
053/4192225.  

14. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore          
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

15. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka 
• Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením odosielateľa  
v ľavom hornom rohu obálky na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 
Námestie slobody č. 1 
053 42 Krompachy 

viditeľne označené textom: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS – BYTY SNP č. 1“ 
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• 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, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 10 
dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. 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 ..................2011       ....................................... 

    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
 podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v objekte na ul. Stará cesta 
Krompachoch:         

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
__________________________________________________________________________________ 
 Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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  

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. 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
voľný trojizbový byt č. 2 na 1. poschodí  

na ul. Stará cesta č. 1079/7 v Krompachoch, 
v objekte bývalých vodární (oproti obchodnému centru TESCO)  
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Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2556/2. 

 

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok        č. 12/2010 zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. 
Kráľa 1, Spišská Nová Ves  

v celkovej výške 8.600 € 

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
16. Vyhlásenie súťaže : 19.12.2011 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke 
mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

17. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 18.01. 2012, o 12.00 hod. 
18. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 
19. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
- písomná špecifikácia predmetu predaja, 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

vyhlásená minimálna kúpna cena (t.j. min. 8.600 €), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
d) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 
e) 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,  

f) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 
20. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

všetky zo súťaže vylúčené. 
21. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 18.januára 2011, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

22. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov s výsledkami 
vyhodnotenia návrhov súťaže a to do 15 dní odo dňa otvárania obálok. 

23. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 
zmluvy s víťazom súťaže je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja v mestskom 
zastupiteľstve. 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. 

24. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
25. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 
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26. 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. 

27. 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 uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi 

súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam 
po lehote splatnosti 

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

28. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch                   
Mgr.Emil Muľ, tel. 053/4192232 alebo referentka majetku mesta Ing.Erika Balážová,  tel 
053/4192225.  

29. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore          
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

30. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka 
 

• Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením odosielateľa  
v ľavom hornom rohu obálky na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 
Námestie slobody č. 1 
053 42 Krompachy 

viditeľne označené textom: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS – BYTY SNP č. 1“ 

• Vyhodnotenie návrhov 
 

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

5. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 
vymenovaná najmenej trojčlenná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 10 
dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. Účasť navrhovateľov pri otváraní, 
čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

6. 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 ..................2011 

........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 
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Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

a) zámer predať pozemok na ul. SNP v Krompachoch – parcela C-KN  2414, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 111 m2 za účelom rozšírenia ponuky služieb 
verejnosti v zmysle činnosti popísaných v obchodnom registri, spoločnosti KINREJAM s.r.o. 
Kluknava 108, nakoľko žiadateľ je vlastníkom oboch susediacich parciel, ktoré užíva na 
výkon svojej podnikateľskej činnosti. 

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 9/2010 zo dňa 3.3.2010 vyhotoveného znalcom 
Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 8,87 €/m2. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zverenie časti majetku do správy Materskej školy, Hlavná č. 3, 053 42 Krompachy, IČO: 
35566451, zastúpenej Mgr. Lýdiou Medvecovou, riaditeľkou materskej školy. Ide 
o nehnuteľný majetok v obstarávacej cene 57.404,88 € - prístavba výdajne s.č. 59 stojaca na 
parcele C-KN 1033/3 zapísaná v liste vlastníctva č. 1, na ktorú bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie dňa 7.9.2011 pod č. 293/1704-3/2011/KK-R/Sl.   

 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2011 podľa predloženého návrhu. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

Návrh na UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2012. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2012. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
plán prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2012: 

B :Realizačná činnosť: 
 Názov investičnej akcie             
Finančné náklady na stavby, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o pridelení dotácií: 
Hnedý priemyselný park                                                                                  
Oprávnené náklady  z projektu     9 874 272,46 € 
Dotácia 95%        9 380 558,83 € 
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Spoluúčať 5%           493 713,63 € 
Výkup pozemkov, budov              1 510 000,00 € 
Búracie práce                        415 514,30 € 
Realizácia stavieb                      7 882 934,32 € 
Spolu: búracie práce + realizácia             8 298 448,62 € 
Vlastné zdroje:                                                                                             
Spoluúčasť 5%       493 713,63 € 
Vlastné zdroje rozdiel pozemkov                          5 381, 88 € 
Rozdiel fakturovanej sumy SEZ         4 316,16 € 
1% DPH z 8298 448,62                82 984, 486€ 
___________________________________________________________________________
Spolu vlastné zdroje:                 586 393,16€  
Skládka Halňa I. stavba: 
Celkové náklady stavby      6 615 378,40 € 
Dotácia MŽ SR 95%       6 284 609,48  € 
Vlastné zdroje 
5% spoluúčasť       330 768, 92 € 
1% DPH         20 000, 00 € 
___________________________________________________________________________
Spolu vlastné zdroje:                   350 768,92 €   
 
 
Názov investičnej akcie           
 
                                                                      . 
1./ Projektové dokumentácie vypracované podľa jednotlivých  
      zverejnených výziev a 5 % spoluúčasť                 100 000 € 
 
2./Sídlisko JUH parkovisko „A, B C“   
     
    Vypracovaná projektová dokumentácia  bude dodaná  v mesiaci december 2011,  
    následne táto projektová dokumentácia bude zaslaná na vyjadrenia dotknutým  
    orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sieti a bude podaná žiadosť   
    o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
  
                                                     
3./ Maurerova pojazdný chodník, Maurerova parkovisko a oporný múr 
    Vypracovaná projektová dokumentácia  bude dodaná  v mesiaci december 2011,  
    následne táto projektová dokumentácia bude zaslaná na vyjadrenia dotknutým  
    orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sieti a bude podaná žiadosť   
    o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
  
       
4./ SNP chodník / riešený od križovatky cesty II/547 po  ulici SNP po objekt  
    pneuservisu – Majerník/. 
    Vypracovaná projektová dokumentácia  bude dodaná  v mesiaci december 2011,  
    následne táto projektová dokumentácia bude zaslaná na vyjadrenia dotknutým  
    orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sieti a bude podaná žiadosť   
    o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
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5./ Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v meste Krompachy 
      Projektová dokumentácia bude odovzdaná od PVS a.s Poprad Mestu Krompachy 
      následné bude začatá inžinierska činnosť a podaná žiadosť o vydanie vodopráv. 
      rozhodnutia – stavebného povolenia. 
  
6./ Vybudovanie vodozardžných zariadení k.ú. mesta Krompachy    
      Vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie územných rozhodnutí a  
      vodoprávnych rozhodnutí bude zabezpečované priebežne podľa vyhlásených 
      výziev. 
 
7./ Rekonštrukcia chodníka  na ul. Trangusovej a SNP 
     /chodník bude riešený od križovatky ul. Trangusovej pri ceste II/ 547 a ulice 
      Štúrovej , pred herňou, bývala budova VSE, po koniec oplotenia  zdravotné  
      strediska ul. Štúrova/.   
      Vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie územných rozhodnutí a  
      stavebných povolení bude zabezpečované priebežne podľa vyhlásených výziev. 
     
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Programový rozpočet mesta Krompachy na rok 2012 podľa predloženého návrhu uvedeného 
v tabuľkách 1,  2, 3 a podľa programov, podprogramov a prvkov uvedených v tabuľkách 1-15. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
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Rozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2012 podľa 
predloženého návrhu. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Ing. Jozefa Perháča za konateľa spol. Brantner s.r.o. Krompachy zastupujúceho minoritných 
vlastníkov spoločnosti.  

 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
konanie  dobrovoľnej finančnej zbierky pre MŠ v Krompachoch s účinnosťou od 15. 
decembra 2011 do 31. decembra  2012. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/C.18: 
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MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj pozemkov v k.ú. Krompachy (pri skládke Halňa) o celkovej výmere 10.424 m2 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
____________________________________________________________________________________ 
 Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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  

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. 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
- parcela KN-C 3559/4 o výmere 4.142 m2 
- parcela KN-C 1893/1 o výmere 6.282 m2 

 
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané na Správe katastra v Spišskej Novej 
Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 
Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Hornádskej ulici, v Krompachoch v blízkosti areálu skládky priemyselného 
odpadu Halňa.  

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená   

vo výške 32,00 €/m2 
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
31. Vyhlásenie súťaže : 15.12.2011 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta 
Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

32. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.12.2011, o 10.00 hod. 
33. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 
34. Nehnuteľnosti sa ponúkajú v celku nie je možné predmet predaja deliť. 
35. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto 

náležitosti: 
- Označenie navrhovateľa (pri fyzických osobách: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, 

pri právnických osobách: obchodné meno, IČO) Prílohou návrhu u právnických osôb 
a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace 

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna 

požadovaná kúpna cena (t.j. 32,00 €/ m2), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- 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. 

36. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  
g) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá na 

príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 
h) 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,  

i) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 
37. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo 

súťaže vylúčené. 
38. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie 

ponúk,  t.j. do dňa 30. decembra 2011, do 10.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať 
len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

39. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  
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40. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

41. 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. 

42. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy 
je najneskôr do 15 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. 

43. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
44. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže. 
45. 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. 
46. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského úradu v Krompachoch 

Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo referentka majetku mesta Krompachy  Ing. Erika Balážová, 
tel. 053/4192225  

47. 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: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS –  pozemky Halňa“  

• Vyhodnotenie návrhov 
7. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.  
8. 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. 

9. 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 15.12.2011      ........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 
 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
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v zmysle podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c)  zákona  Slovenskej  národnej  rady 
č. 369/1990  Zb.o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov v spojení  s § 6 ods. 5   
zákona č. 401/1998   Z.z. o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v  znení neskorších 
predpisov  (ďalej „zákon o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia“) a zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší (ďalej „zákon o ovzduší“), vyhlášky č. 356/2010 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení  na  Všeobecne  záväznom  nariadení  
Mesta  Krompachy  č. 10/2011 o  ochrane  ovzdušia  a  o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.2: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. c) zákona NR SR  č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona NR SR             č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MŽP SR č. 259/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie 
krízovej situácie v znení neskorších predpisov na  všeobecne záväznom nariadení č. 3/2011 
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.3: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v súlade  s ustanovením  §  6  zákona    č. 369/1990   Zb.  o obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovení § 77, § 83 a § 98  zákona  č.  582/2004  Z.  z. v znení    
neskorších predpisov  na VZN MsZ v Krompachoch č. 11/2011 o     miestnom poplatku   za   
komunálne   odpady  a  drobné  stavebné odpady. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.4: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 a na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z.v znení 
neskorších predpisov na VZN MsZ v Krompachoch č. 12/2011 o miestnych daniach na území 
mesta Krompachy.  
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.5: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. c)  zákona  Slovenskej  národnej  rady . 369/1990  
Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov v spojení s ust. § 4, ods.3, písm. f) a g) 
cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/ 2001  Z. z ..o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na  VZN MsZ v Krompachoch č.13/2011 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi    na území mesta Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.6: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 9  zákona SNR č. 139/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona 40/1964 
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na Doplnku č. 12 k Všeobecne záväzného        
nariadenia Mesta Krompachy č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Krompachy. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.7: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
na     základe   § 18   ods.  2  zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve   a s   použitím  § 4  ods.  
3 písm.  f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej   národnej  rady č. 369/1990 Zb.  o  obecnom 
zriadení v znení neskorších   predpisov  na   Doplnku  č. 1/2011  k  Všeobecne záväznému      
nariadeniu      č.    1/2011  Prevádzkový    poriadok    pohrebísk   Mesta  Krompachy. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.8: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 4, ods. 3, písm. m) a § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom   zriadení  
v   znení   neskorších   predpisov   a v súlade so  zákonom    NR SR    č. 282/2002   Z. z.,  
ktorým sa  upravujú niektoré  podmienky   držania   psov v znení neskorších predpisov na 
Doplnku č. 1/2011 k Všeobecne   záväznému   nariadeniu  č.  4/2011,   ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov 

 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/D.9: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov, na Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 



24 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2004 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov  meste Krompachy 
a Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 2/2004. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.2: 
MsZ v Krompachoch ruší:   
VZN MsZ v Krompachoch  č. 9/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vrátane jeho Doplnku č. 1. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.3: 
MsZ v Krompachoch ruší:   
VZN MsZ v Krompachoch č. 8/2004 o  miestnych daniach na území mesta Krompachy 
vrátane jeho doplnku č. 1 a VZN č. 2/2007 o dani z nehnuteľností.  
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.4: 
MsZ v Krompachoch ruší:   
VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2008 o  zneškodňovaní komunálneho odpadu v meste 
Krompachy schváleného MsZ v Krompachoch uznesením č. 15/D – 2 zo dňa  26.8.2008. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/F.1: 
MsZ v Krompachoch konštatuje, že    
rozpočet mesta na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 zabezpečuje financovanie 
základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

     primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/G.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje Hlavného kontrolóra mesta Krompachy  
na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Krompachy na I. polrok 2012. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/H.1: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
hlasovať v spoločnosti EKOVER   s.r.o.  pri návrhu na konateľa v spol. Brantner Krompachy 
s.r.o. za  Ing. Jozefa Perháča zastupujúceho minoritných spoločníkov.  

V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/H.2: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
o vydanie úplného znenia VZN MsZ v Krompachoch č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy pod číslom 14/2011. 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/CH.1: 
MsZ v Krompachoch odvoláva: 
Mgr. Marcela KANDRIKA z členstva v Komisii Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu na vlastnú žiadosť. 

V Krompachoch 14. decembra  2011 

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/I.1 
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MsZ v Krompachoch ukladá riaditeľovi spoločnosti Mestské lesy Krompachy spol. s r.o. 
predkladať Výročnú správa spoločnosti Mestské lesy Krompachy spol. s r.o. v plnom rozsahu. 
        Termín: každoročne   
        Zodpov.: riaditeľ spoločnosti  

    Mestské lesy Krompachy 

V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C.1 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj bytu Adamovi Dunkovi, 
Kolinovce). 
        Termín : 31. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C.2 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj bytu Michalovi Giničovi s 
manželkou). 
        Termín : 31. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.3: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C.3 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj pozemku Ing. Jozefovi 
Krakovi). 
        Termín : 31. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
         

V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.4: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C.4 zo dňa  14. decembra 2011 (kúpa  pozemku od Anny Figľárovej). 
        Termín : 31. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
         

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.5: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odňatí majetku zo správy v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C.5 zo dňa  14. decembra 2011 (odňatie majetku zo správy ZŠ 
Zemanská ul.). 
        Termín : 31. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
        

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.6: 
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MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať majetok mesta formou verejnej obchodnej súťaže 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na www stránke mesta Krompachy 
v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 11/C.6 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj bytu na 
Hlavnej ul. č. 35). 
        Termín : 19. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
    

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.7: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať majetok mesta formou verejnej obchodnej súťaže 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na www stránke mesta Krompachy 
v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 11/C.7 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj bytu na 
ul. Stará cesta). 

        Termín : 19. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
         

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.8: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať majetok  mesta  formou uplatnenia prípadu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na www stránke mesta Krompachy 
v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 11/C.8 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj a spôsob 
predaja pozemku spoločnosti KINREJAM). 

        Termín : 31. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.9: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie dodatku k Zmluve o výkone správy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 11/C-9 zo dňa 14. decembra 2011 (zverenie majetku mesta do správy MŠ 
Hlavná ul. č. 3 v Krompachoch). 

Termín : 31. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.10: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Krompachy č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na úradnej tabuli a na www 
stránke mesta Krompachy.     Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta   

      

  UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.11: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN mesta Krompachy č. 3/2011 
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie na úradnej tabuli a na www 
stránke mesta Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 



31 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.12: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po   nadobudnutí   účinnosti   zabezpečiť zverejnenie    VZN mesta Krompachy  11/2011   o   
miestnom poplatku za  komunálne   odpady  a   drobné  stavebné     odpady    na úradnej 
tabuli a na www  stránke  mesta Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.13: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po   nadobudnutí   účinnosti   zabezpečiť zverejnenie VZN mesta Krompachy č. 12/2011   o   
miestnych  daniach  na  území   mesta  Krompachy na  úradnej tabuli a na www stránke mesta 
Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

       

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.14: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  
Krompachy č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
na území mesta Krompachy na úradnej tabuli  a na www stránke mesta Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.15: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku  č. 12 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Krompachy na úradnej tabuli a na www  stránke mesta. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.16: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po   nadobudnutí   účinnosti   zabezpečiť zverejnenie Doplnku  č.   1/2011   k      Všeobecne          
záväznému     nariadeniu  č. 1/2011  prevádzkový      poriadok    pohrebísk   Mesta  
Krompachy na úradnej tabuli a na www stránke mesta Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.17: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po   nadobudnutí   účinnosti   zabezpečiť zverejnenie     Doplnku č.   1/2011 k  Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 4/2011,    ktorým   sa   upravujú  niektoré    podmienky držania psov 
na úradnej tabuli   a na www stránke mesta Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.18: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Krompachy č. 7/2011 na úradnej tabuli a na www stránke mesta 
Krompachy. 

Termín : 2. januára 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 14. decembra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/J.19: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať majetok mesta formou verejnej obchodnej súťaže 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na www stránke mesta Krompachy 
v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 11/C.18 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj 
pozemkov pri skládke Halňa). 
        Termín : 15. decembra 2011 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
         

V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 11. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 14. decembra  2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/K.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predať pozemok na ul. Štúrovej v Krompachoch (areál neštátnych zdravotných 
zariadení) – časť parcely C-KN  1509/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 150 m2 za 
účelom výstavby chránenej dielne, Miloslavovi Masarykovi, nar. 7.9.1952, bytom Mlynská 3, 
053 41 Krompachy. 
 
V Krompachoch 14. decembra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 


