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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

členovia  -  Igor     JENDRUCH 

     Vladimír    PUCHALA 

 

 

      

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/B.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje, že 

Mgr. Jozef KUNA, zložil zákonom predpísaný sľub príslušníka Mestskej polície 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 12. decembru 2012. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

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

Krompachy. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu o úprave podmienok predaja, 

podávania a používania alkoholických nápojov. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu o pravidlách času predaja 

v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

          

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočet mesta Krompachy na roky 2014-2015. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2013,                   

s výhľadom na roky 2014 - 2015. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o správach o výsledku následných finančných kontrol:  

- hospodárenie v spoločnosti PO WOPAX, s.r.o. Krompachy;  

- platby za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu mestu Krompachy; systém, 

spôsob a účinnosť vymáhania pohľadávok za tento miestny poplatok;  

- nedaňové príjmy do rozpočtu mesta Krompachy – príjmy z prenájmu budov, objektov, 

priestorov;  

- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a dodržiavanie postupu pri vykonávaní 

priebežnej finančnej kontroly. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

Evidenciu pamätihodností mesta Krompachy vypracovanú na základe objednávky PhDr. 

Ladislavom Skrakom. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/C.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

Ústnu informáciu o Poľovnom revíre Krompachy 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/D.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 18/C.9 zo dňa 22. augusta 2012: 

schvaľuje zámer prenájmu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- prízemia objektu základnej školy na ulici Mikuláša Šprinca s.č. 104, stojacej na 

parcele C-KN 21. 

formou priameho prenájmu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/D.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 18/G.9 zo dňa 22. augusta 2012: 

zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku a následne zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa 

schváleného spôsobu prenájmu na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta 

a v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch č. 18/C.9 zo dňa 22. augusta 

2012. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva č. 2287 

pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 1584 diel 2, orná pôda s výmerou 9 m
2
, odčlenená od 

parcely 93219, v zmysle geometrického plánu č. 28/2011 zo dňa 16.9.2011 vyhotoveného 

Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, za účelom 

vysporiadania časti pozemku pod garážou vo vlastníctve nadobúdateľa, uplatnením § 9a ods. 

8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Ing. Jánovi 

Biľovi, bytom Júliusa Barča Ivana č. 9, Krompachy. 

Kúpna cena na základe schváleného poslaneckého návrhu  vo výške 45,00 € za celú výmeru 

vrátane poplatkov súvisiacich s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností bude zaplatená kupujúcim najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 

zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného 

zreteľa a to: 

predaj časti pozemkov tvoriacich záhradkársku osadu Radosť 38-35 Krompachy (pod 

Plejsami) – časť parcely č. 1886/1 s výmerou 1701 m
2
, časť parcely č. 3204/1 s výmerou 1526 

m
2
 a časť parcely č. 3526/1 s výmerou 603 m

2
 zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy vlastníkom záhradných chatiek a priľahlých pozemkov: 

- Ladislav Hvizdoš a manželka Marta Hvizdošová rod. Kožušková, obaja bytom 

Slovinská 9, Krompachy  - od parcely 1886/1 diel 251 o výmere 63 m2 a od parcely 

3204/1 diel 329 o výmere 35 m2 pričlenené k parcele 3172/124 

- Ing. Zdenka Mikitová rod. Riemerová a manžel Imrich Mikita, obaja bytom Stará 

cesta 24, Krompachy - od parcely 1886/1 diel 256 vo výmere 96 m2 a od parcely 

3204/1 diel 330 o výmere 50 m2 pričlenené k parcele 3172/125 
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- Ing. Peter Dzuruš a manželka Ľudmila Dzurušová, rod. Ferťalová, obaja bytom 

Rozhanovce, Hrašovník 102 - od parcely 1886/1 diel 260 o výmere 107 m
2
 a od 

parcely 3204/1 diel 331 o výmere 47 m
2
 pričlenené k parcele 3172/126 

- Mária Tašková rod. Tašková, bytom Hlavná 24 Krompachy - od parcely 1886/1 diel 

264 o výmere 100 m
2
 od parcely 3204/1 diel 332 o výmere 7 m

2
 pričlenené k parcele 

3172/127 

- Ing. Janka Majerníková, rod. Macková a manžel Ing. Jozef Majerník, obaja bytom J. 

Kostru 45, Ľubotice - od parcely 1886/1 diel 141 vo výmere 119 m
2
 a od parcely 

3204/1 diel 323 o výmere 4 m
2
 pričlenené k parcele 3172/120 

- Marcela Kučmová rod. Neubellerová, bytom Hlavná 36, Krompachy - od parcely 

1886/1 diel 324 o výmere 94 m
2
 a od parcely 3204/1 diel 146 o výmere 104 m

2
 

pričlenené k parcele 3172/121 

- Ing. Ladislav Mihalko a manželka Adela Mihalková, rod. Munnichová, obaja bytom 

Plzeňská 8, Košice - od parcely 1886/1 diel 150 o výmere 100 m
2
, od parcely 3204/1 

diel 325 o výmere 3 m
2
 pričlenené k parcele 3172/122, od parcely 1886/1 diel 337 vo 

výmere 11 m
2 

pričlenené k parcele 3172/35 

- Michal Pačan a manželka Anna Pačanová, rod. Maniaková, obaja bytom Maurerova 

18, Krompachy - od parcely 1886/1 diel 153 o výmere 136 m
2
 a od parcely 3204/1 diel 

326 o výmere 2 m
2
 pričlenené k parcele 3172/123 

- Peter Gojda, bytom Slovinská 4, Krompachy a sestra Alexandra Gojdová, bytom 

Trnkova 32 A, Bratislava - od parcely 3204/1 diel „ m “ o výmere 44 m
2
 pričlenené 

k parcele č. 3172/76, od parcely 1886/1 a diel 13 o výmere 131 m
2
, diel 22 o výmere 4 

m
2
 pričlenené k parcele  č. 3172/76 a diel 7 vo výmere 30 m

2
 pričlenený k parcele č. 

3172/36 

- Mgr. Milan Stolárik a manželka Mgr. Marta Stoláriková rod. Kapolková, obaja bytom 

Slovinská 4 Krompachy -  od parcely č. 1886/1 diel 12 o výmere 111 m
2
 a od parcely 

3204/1 diel „ l “ o výmere 172 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/75 a od parcely 1886/1 

diel 6, o výmere 20 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/37 

- Ing. Alfonz Papcun a manželka Mária Papcunová, rod. Medvecová, obaja bytom 

Lorencova 7, Krompachy - od parcely č. 3204/1 diel „ k “ o výmere 175 m
2
 pričlenené 

k parcele č. 3172/74, od parcely 1886/1 diel 11 o výmere 114 m
2
 pričlenené k parcele 

3172/74 a diel 5 o výmere 22 m
2
 pričlenené k parcele 3172/38 

- Vladimír Puchala a manželka Mgr. Iveta Puchalová rod. Bežillová, obaja bytom 

Lorencova 8, Krompachy - od parcely č. 1886/1 diel 10 o výmere 115 m
2
 a od parcely 

3204/1 diel „ j “o výmere 152 m
2
 pričlenené k  parcele č. 3172/73, od parcely 1886/1 

diel 4 o výmere 22 m
2 

pričlenené k parcele č. 3172/39 

- Jozef Haduch a manželka Božena Haduchová, rod. Riemerová, obaja bytom Hlavná 

24, Krompachy - od parcely č. 1886/1 diel 9 o výmere 81 m
2
 a od parcely č. 3204/1 

diel „i“ o výmere 165 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/72 od parcely 1886/1 diel 3 o 

výmere 22 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/40 

- Igor Ongaľ a Beáta Jenčíková, rod. Kornajová, obaja bytom Pasteurova 7, Košice - od 

parcely č. 1886/1 diel 8 o výmere 71 m
2
 a od parcely č. 3204/1 diel „h“ o výmere 180 

m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/71, od parcely 1886/1 diel 1 o výmere 12 m

2
 

pričlenené k parcele č. 3172/41 

- Darja Kovalská, rod. Verešová, bytom Mlynská 8, Krompachy - od parcely č. 1886/1 

diel 284 o výmere 94 m
2
 a diel 328 o výmere 26 m

2
, od parcely 3204/1 diel 327 o 

výmere 386 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/166, od parcely 3526/1 diel 314 o výmere 

27 m
2
 pričlenené k parcele č. 3172/1. 
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- Peter Kokavec, bytom Lorencova 8, Krompachy od parcely č. 3526/1 diel 8 o výmere 

224 m
2
 pričlenené k parcele 3172/77 

- Beatrice Jakubecová, bytom Denešova 61, Košice - od parcely 3526/1 diel 9 o výmere 

136 m
2
 pričlenené k parcele 3172/78 

- Jozef Semančík a manželka Žofia Semančíková, rod. Široká, obaja bytom Trangusova 

2, Krompachy - od parcely č. 3526/1 diel 10 o výmere 216 m
2
 pričlenené k parcele č. 

3172/79. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že vyššie uvedené nehnuteľnosti boli 

premetom kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 9.júla 2001 medzi Mestom Krompachy ako 

predávajúcim a užívateľmi záhradkárskej osady Radosť 38-35 Krompachy s uplatnením 

ustanovení zákona č. 64/1997 o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách 

a vysporiadaní vlastníctva k nim. Kúpna cena vo výške 11.490,- Sk bola zaplatení pri podpise 

kúpnej zmluvy. Nakoľko do troch rokov od podpísania kúpnej zmluvy nebol podaný návrh na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je t.č. zmluva neplatná. Užívatelia 

záhradkárskej osady a zároveň vlastníci chatiek a objektov stojacich na predmetných 

pozemkoch majú pretrvávajúci záujem o vysporiadanie majetkových práv v záhradkárskej 

osade, pozemky dlhodobo užívajú a v minulosti zaplatili kúpnu cenu, ale nebol podaný návrh 

na vklad. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle § 588 Obč. zákonníka a Zákona č. 64/1997 Zb. z. 

o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim 

medzi Mestom Krompachy ako predávajúcim a užívateľmi záhradkárskych chatiek 

a priľahlých pozemkov v záhradkárskej osade radosť 38-35 Krompachy. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.4: 
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MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 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 a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č..... zo dňa ......... 

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: 

  tri dvojizbové a dva jednoizbové byty na ul SNP č. 1 v Krompachoch, 

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 

zastavanom pozemku, konkrétne: 

– 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí 

– 2-izbový byt č. 33 na 7. poschodí 

– 2-izbový byt č. 32 na 7. poschodí 

– 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 

– 1-izbový byt č.   1 na 1. poschodí 

Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spišskej 

Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2848. 

- Dvojizbový byt  pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, 

kúpeľne so sprchovacím kútom a WC. 

- Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpeľne so sprchovacím 

kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor na varenie ani kuchynskú linku.  

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená  

v celkovej výške 8.100 € pre 2-izbový byt 

v celkovej výške 4.000 € pre 1-izbový byt 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 20.12.2012 

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 31.01.2013, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré už toho času nevlastnia byt v bytovom 

dome na SNP č. 1 v Krompachoch. 

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

tieto náležitosti: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  

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

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 8.100 € pre 2 izbový byt a 4.000 € pre 

jednoizbový byt), 

- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže, 

http://www.krompachy.sk/


10 

 

- 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 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. 

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 31. januára 2013, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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 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. 

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 prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore             

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

18. 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 
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s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – byty SNP“ 

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

   Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                        primátorka mesta 

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

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

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov a priľahlých 

pozemkov tvoriace Hnedý priemyselný park na Hornádskej ul. 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/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 

a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. .........  

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: 

budúci areál Hnedého priemyselného parku: 

nebytové priestory: 

- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3507 m
2
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- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m
2
 

- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 283 m
2
 

- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 317 m
2
 

pozemky: 

- priľahlé zastavané plochy s výmerou 13.594 m
2
 

Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách mimo 

zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy) – parcely CKN 1716/2, 

1887/1, 1887/5, 1887/6, 1887/7, 1889/39, 1889/40, 1889/46, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 

1889/52, 1889/53, 1889/106.  

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    
- nebytové priestory vo výške 10,50 € / m

2
 / rok 

- pozemky vo výške 4 € / m
2
 / rok 

 

Doba nájmu: 
- nájom je stanovený na dobu určitú – 15 rokov 

  

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 21.12.2012 

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 30.01.2013 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže, 

e. vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

d) nájomné bude splatné v piatich splátkach vopred za 4 roky,  

e) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 

odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do 1 mesiaca od termínu jeho splatnosti, ktorý si navrhne 

nájomca, 

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

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 30.01.2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno 

návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

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 najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským zastupiteľstvom. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže 

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 
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uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom prípade bude predmet nájmu ponúknutý záujemcovi, 

ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 

predložených návrhov. 

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

12. 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. 

13. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. 

rozvoja tel. 053/4192225 . 

14. Kritériom hodnotenia predložených návrhov 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 – PRENÁJOM  HPP“ 

 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 a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                                       

V Krompachoch 

dňa ..................2012 

 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

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

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

 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.6: 
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MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 201 v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 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/ 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.   

... zo dňa... 

 
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. 201  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na druhom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 24 m
2
,  

vhodný pre zriadenie kancelárie 

 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 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. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

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

 

vo výške 20 € / m
2
 / rok 

 

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

zrážkovej vody, elektrická energia) 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 18.12.2012 

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 31.01.2013, o 12.00 hod. 

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

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

5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 
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7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 31. januára 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 

účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

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

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorom 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. 

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

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

súťaže. 

16. 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. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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

dohovore Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192225 

19. 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 v Dome kultúry“ 

 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. 
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V Krompachoch 

dňa ..................2012 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

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

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

 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/12 s výmerou 20 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Júliusovi Maculovi, bytom 

Lorencova 2, Krompachy za cenu 700,00 EUR, ktorá bude 
 
vrátane poplatkov súvisiacich 

s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatená kupujúcim 

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

 

2.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/13 s výmerou 19 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Kataríne Gromovskej, rod. 

Uhrínkovej, bytom Mlynská č. 7, Krompachy za cenu 950,00 EUR, ktorá bude 
 
vrátane 

poplatkov súvisiacich s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností zaplatená kupujúcim najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 

 

3.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/14 s výmerou 20 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Mgr. Kataríne Čurillovej rod. 

Slobodníkovej, bytom Lorencova č. 10, Krompachy za cenu 900,00 EUR, ktorá bude 
 
vrátane 

poplatkov súvisiacich s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností zaplatená kupujúcim najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 

 

http://www.krompachy.sk/
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4.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/15 s výmerou 19 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Miroslavovi Dutkovi, bytom 

Hlavná ul. č. 17, Krompachy za cenu 978,50 EUR, ktorá bude 
 
vrátane poplatkov súvisiacich 

s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatená kupujúcim 

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

 

5.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/16 s výmerou 20 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Dušanovi Dutkovi, bytom 

Hlavná č. 18, Krompachy za cenu 1.030,00 EUR, ktorá bude 
 
vrátane poplatkov súvisiacich 

s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatená kupujúcim 

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

 

6.  predaj pozemku na umiestnenie betónovej garáže – parcela 1005/17 s výmerou 19 m
2
,
 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (podľa geometrického plánu č. 62/82012 

zo dňa 7.11.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom) Zoltánovi Riemerovi, bytom 

Lorencova 5, Krompachy za cenu 760,00 EUR, ktorá bude 
 
vrátane poplatkov súvisiacich 

s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatená kupujúcim 

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

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva č. 2287 

pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 3224/4 diel 1, lesný pozemok s výmerou 421 m
2
 

a parcela C-KN 3224/5 diel 2, lesný pozemok s výmerou 38 m
2
 obe odčlenené od parcely E-

KN 1927/1, v zmysle geometrického plánu č. 58/2011 zo dňa 2.8.2011 vyhotoveného 

spoločnosťou GEOKAN s.r.o. Spišská Nová Ves, IČO: 36595578, za účelom vysporiadania 

pozemku pod rekreačnou chatkou a priľahlého pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa, 

uplatnením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, Ing. Jozefovi Jendruchovi PhD. a manželke Mgr. Ľubici Jendruchovej, rod. 

Očvárovej, obaja bytom Mlynská č. 3, Krompachy, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

č. 8/2012 zo dňa 28.10.2012, vyhotoveným Ing. Viktorom Weiserom, znalcom pre odbor 

lesníctvo a odvetvie odhad  hodnoty lesov, vo výške 10,00 € za m2. Kúpna cena na základe 

schváleného poslaneckého návrhu  vo výške 4 590,-- € za celú výmeru vrátane poplatkov 

súvisiacich s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude zaplatená 
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kupujúcimi najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámennú zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou GMT projekt spol. 

s r. o. Bardejov, kde Mesto Krompachy ako vlastník pozemku – parcela EKN 90628, trvale 

trávne porasty s výmerou 4214 m
2
, zapísaného v LV č. 2287 zamieňa tento pozemok za 

pozemok – parcela CKN 3559/4, ostatné plochy s výmerou 4142 m
2
, zapísaného v LV č. 2901 

Zámena pozemkov bola schválená Uznesením č. 21/B.3 zo dňa 25.10.2012 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 33 -  úprava rozpočtu v rámci výdavkov úhrady nákladov za 

vyhotovenie projektu Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 34 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov – krytá plaváreň. 
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V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 35 -  finančné prostriedky z FRB na úhradu opravy komínov                 

na bytovom fonde. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  na odpísaní premlčaných 

záväzkov vo výške 1034,63 €, prevzatých Mestom Krompachy od Nemocnice s poliklinikou 

Krompachy k 30. júnu 2007. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
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Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy na rok 2012 podľa 

predloženého návrhu 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rámcovú  zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností 

medzi mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. Spišské Vlachy. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
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Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2013 podľa 

predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na rok 2013. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

                                           

Názov investičnej akcie           

                                                                      . 

1./ Projektové dokumentácie vypracované podľa jednotlivých  

      zverejnených výziev a 5 % spoluúčasť                           

 

2./ Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v meste Krompachy 

      Projektová dokumentácia je odovzdaná od PVS a.s Poprad Mestu Krompachy 

      následné bude začatá inžinierska činnosť a podaná žiadosť o vydanie vodopráv. 

      rozhodnutia – stavebného povolenia. 

  

3./ Bytový dom ul. Maurerova a tech. infraštruktúra    

      Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre vydanie stavebného povolenia 

4./ na základe poslaneckého návrhu: 

 Vypracovať štúdiu riešenia dopravy na ul. Maurerovej 

 

B :Realizačná činnosť: 

                                     

 Názov investičnej akcie             

 

1. Hnedý priemyselný park                                                                                  

Oprávnené náklady podľa zmluvy                  5 495 076,00 € 

 

Dotácia 95%                   5 220 322,00 € 

Spoluúčasť 5%                     274 453,00 € 

 

Realizácia stavieb                      

Spolu: búracie práce + realizácia                          5 495 076,00 € 

 

2. Maurerová pojazdný chodník a parkovisko                     
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Stavba rieši vybudovanie pojazdného chodníka z MK ul. Maurerovej k bytovým 

domom a parkovisko ktoré je  navrhnuté, za bytovými domami. Prístup a výjazd na 

parkovisko bude situovaný z pojazdného chodníka napojeného na ulicu Maurerovu.  

Na parkovisku je navrhnutých 14 kolmých parkovacích miest  rozmeru 2,5m x 5,0m 

a jedno kolmé parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

o rozmeroch 3,5m x 5,0m. 

3. Stavebné úpravy v objekte  Domu kultúry                 

Stavebné úpravy budú realizované v objekte domu  kultúry, v priestoroch zrušenej herne, kde 

bude zriadené Turistické informačné centrum , čiže informačná kancelária  na podporu 

cestovného ruchu , ku ktorej bude pričlenené malé kníhkupectvo. V návrhu je riešené 

vybúranie všetkých nenosných deliacich priečok  a bude riešené nové dispozičné riešenie pre 

nový účel. Zároveň bude riešený  oknom a dverami nový vstup a presvetlenie informačného 

centra.  Pri novom dispozičnom riešení budú realizované nové rozvody, vody, kúrenia , 

elektro, vybavenie soc.  zariadenia zriaďovacími predmetmi,  nové podlahy, dlažby a obklady. 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Rozpočet mesta Krompachy na rok 2013. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
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Harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2013. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2013. 
 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

konanie  dobrovoľnej finančnej zbierky pre školy a školské zariadenia na území mesta 

Krompachy v termíne do 31. decembra 2012. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/E.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  
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v zmysle Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Krompachoch účinné od 1. 10. 2010,  Čl. 2, 

ods. 10, mimoriadnu odmenu jednotlivým poslancom MsZ v Krompachoch pre rok 2012        

v čiastke 142,-- €. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

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

neskorších predpisov na  Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.2: 

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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 1/2010 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

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

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.3: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
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v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné  stavebné  

odpady v znení neskorších predpisov , VZN č. 12/2012 o miestnych daniach na území mesta 

Krompachy na Všeobecne záväznom  nariadení MsZ v Krompachoch č. 3/2012 o miestnych 

daniach na území mesta   Krompachy. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.4: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona  č. 

219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov na Všeobecne 

záväznom  nariadení MsZ v Krompachoch č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania 

a používania alkoholických nápojov. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.5: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v 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, zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov na  všeobecne záväznom nariadení MsZ 

v Krompachoch č.  5/2012 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.6: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
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v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné  stavebné  

odpady v znení neskorších predpisov, VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na Všeobecne záväznom nariadení MsZ v Krompachoch č. 

6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/F.7: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

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 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 Doplnku č. 1 k VZN mesta Krompachy č.13/2011. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/G.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje hlavnú kontrolórku mesta Krompachy: 

na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy na I. polrok 2013. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/G.2: 
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MsZ v Krompachoch poveruje prednostu mestského úradu:  

zverejniť evidenciu pamätihodností úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 
       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/H.1: 

MsZ v Krompachoch vymenúva: 

Mgr. Jozefa Kunu v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov za náčelníka Mestskej polície Krompachy dňom 12.12.2012. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 23/E.1 zo dňa 12. decembra 2012 (predaj pozemku Ing. Biľovi). 

       Termín  : 31. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta    

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
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zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 23/E.3 zo dňa 12. decembra 2012 (predaj časti pozemku – záhradkárska osada). 

       Termín  : 31. marca  2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 23/E.4 zo dňa 12. decembra 2012 (predaj bytov ul. SNP 1). 

       Termín  : 20. decembra 2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 23/E.5 zo dňa 12. decembra 2012 (areál Hnedý priemyselný park). 

       Termín  : 21. decembra 2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
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zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 23/E.6 zo dňa 12. decembra 2012 (prenájom priestorov v Dome kultúry). 

       Termín  : 18. decembra 2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnych zmlúv v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 23/E.7 zo dňa 12. decembra 2012 (predaj pozemku na umiestnenej betónovej garáže). 

       Termín  : 31. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 23/E.8 zo dňa 12. decembra 2012 (predaj pozemku Ing. Jozefovi Jendruchovi PhD. s 

manželkou). 

       Termín  : 31. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

        

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zámennej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 23/E.9 zo dňa 12. decembra 2012 (zámenná zmluva – GMT). 

       Termín  : 31. decembra  2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť odpísanie premlčaných záväzkov vo výške 1 034,63 €, Nemocnice s poliklinikou 

Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 23/E.13 zo dňa 12. decembra 2012. 

       Termín  : 31. decembra  2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zabezpečiť vyvesením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
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po nadobudnutí účinnosti Doplnok č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 1/2010 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

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

Krompachy zabezpečiť zverejnenie vyvesením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle 

mesta. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na území mesta   Krompachy  

zabezpečiť zverejnenie vyvesením na úradnej tabuli mesta Krompachy a webovom sídle 

mesta. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o úprave podmienok 

predaja, podávania a používania alkoholických nápojov zabezpečiť zverejnenie vyvesením na 

úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 
       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  
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po nadobudnutí účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 5/2012, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov zabezpečiť zverejnenie  vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a webovom sídle mesta. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

po nadobudnutí účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 6/2012, o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zabezpečiť zverejnenie  vyvesením 

na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/I.16: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta č. 13/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území 

mesta Krompachy na webovej stránke mesta Krompachy. 

       Termín  : 1. januára 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
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MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/J.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

1. zámer predať časť pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva 

č. 1 pre k.ú. Krompachy - časť parcely C-KN 1509/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou   

140 m
2
 a parcelu E-KN 73288, orná pôda s výmerou 24 m

2
 za účelom vybudovania chránenej 

dielne. 
 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

 

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

stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s týmtito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie 

požadovanej časti parcely 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

b) uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú mestským 

zastupiteľstvom 

c) obchodnou verejnou súťažou pričom minimálna vyvolávacia cena bude vo výške 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom náklady na vyhotovenie ktorého znáša kupujúci 
 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/K.1: 

MsZ v Krompachoch neuznáša sa: 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na Všeobecne záväznom  nariadení MsZ v Krompachoch č. 5/2012 o pravidlách času predaja 

v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 23. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 12. decembra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 23/L.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
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Na Valnom zhromaždení BHMK s.r.o. Krompachy predložiť návrh na udelenie odmeny 

konateľom spoločnosti Ing. Štefanovi Kleinovi a Vladimírovi Puchalovi každému v čiastke 

300,-- €. 

 

V Krompachoch 12.decembra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 


