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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Igor   JENDRUCH 

členovia  -  Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

     Oľga  DZIMKOVÁ 

 

 

      

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí:  

Michaelu ONDÁŠOVÚ , bytom Krompachy, Cintorínska 15, za členku ZPOZ-u pri MsZ 

v Krompachoch.  

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 20. februáru 2013. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2012. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2012. 

 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

       

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

výpoveď Zmluvy o zabezpečení činností pri užívaní bytov k 31.12.2012, uzatvorenú medzi 

Mestom Krompachy ako vlastníkom bytov a spoločnosťou BHMK s.r.o., Krompachy ako 

poskytovateľom, predmetom ktorej bola úprava vzájomných práv a povinností zmluvných 

strán vo veciach týkajúcich sa bytov vo vlastníctve mesta.   

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o vybavovaní sťažností, petícií a podaní občanov v roku 2012. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o predloženej ponuke  spoločnosti KOOR Východ s.r.o., v zastúpení konateľa 

spoločnosti Ing. Antona Staška, so sídlom Čermeľská cesta č. 3, 040 01 Košice, na 

poskytnutie  služby „Efektívna  dodávka  tepla do objektov Základnej školy s Materskou 

školou, Maurerova 14, Krompachy“. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o výsledku následných finančných kontrol:  

- výdavky na údržbu budov, objektov alebo ich častí, vykonaná na MsÚ v Krompachoch, 

oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb, ekonomické oddelenie;  

- hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná umelecká 

škola Krompachy;  

- splnenie prijatých opatrení z NFK č. 12/2012, vykonaná na MsÚ v Krompachoch, 

ekonomické oddelenie. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2012. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu zmluvy na prevádzku čistiaceho zariadenia (Ladog).. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č.  

5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k VZN č. 1/2013  o pamätihodnostiach mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2013 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 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o vydaní  Doplnku č. 2 k Smernici primátora č. 2/2012 - Organizačný poriadok 

Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. februára 2013. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o stave BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.15: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

informáciu o pripravovanom projekte : Krompachy – obnova obcí postihnutých 

povodňami , regenerácia sídla v povodí Slovinského potoka“. 

Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok 

v rámci ROP. 

Prioritná os :    4.   Regenerácia sídiel; 

Opatrenie :      4.1  Regenerácia sídiel  

Oblasť podpory: 4.1a Samostatne  dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutými 

povodňami v roku 2010. 

Kód výzvy : ROP – 4.1a – 2013/01. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.16: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

písomné sa vzdanie poslaneckého mandátu Ing. Štefana KLEINA k 19. februáru 2013. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.17: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

písomné sa vzdanie konateľa spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy  Ing. Štefana KLEINA 

k 19. februáru 2013. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/C.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 16/H.2 zo dňa 27. júna 2012 (predaj nehnuteľnosti 

vo vlastníctve mesta Krompachy Ing. Štefanovi Hedvigovi) do 30. mája 2013. 

       Termín  : 30. mája 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/C.2: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č 20/G.7 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj pozemku 

spoločnosti ATREX) do 30. apríla 2013. 

Termín  : 30. apríla 2013 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 
V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamnej tabule na 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, v súlade s Uznesením MsZ č. .........  
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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: 

2 x plocha na umiestnenie firemnej reklamnej tabule 

 o veľkosti 2,5 x 1,1m 

na bočnej, ľavej strane objektu Domu kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

pod oknami divadelnej sály 
 

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 35 € / m
2
 / rok 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 28.02.2013 

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

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

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 28.03.2013 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: 

- označenie navrhovateľa, 

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

minimálna cena nájomného, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže 
5. Vyhlasovateľ trvá na nasledovných podstatných náležitostiach, ktoré budú zakomponované v nájomnej 

zmluve: 

a) 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, 

b) náklady spojené s vyhotovením reklamnej tabule v plnej výške bude znášať nájomca, 

c) povinnosť nájomcu udržiavať reklamnú tabuľu počas trvania nájomného vzťahu 

v bezchybnom stave. 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

8. Predmet prenájmu – dve reklamné plochy – je možné prenajať oddelene, alebo aj jednému 

navrhovateľovi, avšak rozhodujúca je cenová ponuka, ktorá musí byť najvyššia spomedzi 

všetkých uchádzačov. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 28.03 2013, 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.  

http://www.krompachy.sk/
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11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 

účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu primátorkou mesta. 

12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže.  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 nájomnej zmluvy. V takom prípade 

bude reklamná plocha ponúknutá záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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. 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 . 

16. 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  REKLAMNEJ  PLOCHY“ 

 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 ..................2013 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

       

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí bytového domu SNP č. 1        

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   

v bytovom dome súp. č. 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch 

na prízemí (bývalé administratívne priestory spoločnosti BHMK, s.r.o.) s výmerou 90 m
2
  

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra 

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

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

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

vo výške 18,50 € / m
2
 / rok 

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

zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz TKO) 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 01.03.2013 

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 25.03.2013, o 12.00 hod. 

3. Doba nájmu sa stanovuje  na 10 rokov, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zariadenia služieb pre obyvateľstvo, okrem 

obchodu a stravovacích služieb ( reštaurácie, kaviarne, cukrárne a pod.) 

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. 

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. 

http://www.krompachy.sk/
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9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 25. januára 2013, 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 – SNP č. 1 “ 

 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 ..................2013       ....................................... 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí objektu Domu kultúry 

v Krompachoch – Turistické informačné centrum 

 

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: 

zrekonštruovaný nebytový priestor   

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na prízemí (Turistické informačné centrum) s výmerou 38,66 m
2
  

 

Nebytový priestor 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 C-KN 246. 

Nebytový priestor pozostáva troch miestností: predajňa s výmerou 20,68 m
2
, šatňa s výmerou 12,96 

m
2
, hygienické zázemie s výmerou 5,02 m

2
. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

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

vo výške 18,50 € / m
2
 / rok 

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

zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz TKO) 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 01.03.2013 

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 25.03.2013, o 12.00 hod. 

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

4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely predajne drobného tovaru, okrem obchodu 

potravín.  

5. Vyhlasovateľ  trvá na zachovaní Turistického informačného centra a kníhkupectva 

v ponúkaných priestoroch. 

http://www.krompachy.sk/
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6. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

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

tieto náležitosti: 

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. 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 25. januára 2013, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

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

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

14. Výsledok súťaže podlieha schváleniu 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. 

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

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

súťaže. 

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

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, 

predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré 

nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie 

a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  vyhlásená. 

18. 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 

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

dohovore Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192225 

20. 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 – DK “ 

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



14 
 

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 ..................2013 

 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov prenájom nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností vo vlastníctve mesta 

Krompachy, zapísané v liste vlastníctva č. 1 a to: 

- budova šatne, s.č. 2-423, stojaca na parcele C-KN 2492/2 s výmerou 382 m
2
; 

- hlavná tribúna na futbalovom ihrisku s.č. 2-424, stojaca na parcele C-KN 2496/5 

s výmerou 183 m
2
; 

- vedľajšia tribúna na futbalovom ihrisku s.č. 2-425, stojaca na parcele C-KN 2496/4 

s výmerou 28 m
2
,  

občianskemu združeniu FK POKROK SEZ Krompachy, IČO: 31956301, ktoré budú 

využívané výlučne pre účely tréningov a zápasov žiakov, dorastu a mužstva dospelých FK 

POKROK SEZ Krompachy v súlade s predmetom činnosti zapísanou v registri občianskych 

združení na dobu určitú 5 rokov za nájomné 1,00 € za 1 m
2
 ročne, t.j. 593,00 € ročne  formou 

uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa nakoľko nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané 

FK  POKROK SEZ Krompachy bez právneho titulu a tiež z dôvodu, že Mesto Krompachy 

a futbalový klub majú spoločný záujem na rozvoji športu a na vytváraní vhodných podmienok 

pre rozvoj futbalu v meste. .   

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov a ďalších nehnuteľností, uzavretú medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a občianskym združením FK  POKROK SEZ Krompachy 

ako nájomcom, ktorého predmetom je  na schválenie prenájmu nebytových priestorov na 

futbalovom ihrisku na dobu určitú 5 rokov za cenu 593,00 EUR ročne. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov prenájom objektu Krytej plavárne v Krompachoch na Maurerovej ulici súp. č. 61, 

stojacej na parcele C-KN 3027/2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1626, Súkromnej strednej 

odbornej škole SEZ Krompachy,  za účelom efektívnejšieho a hospodárnejšieho právneho 

vzťahu k užívaniu a prevádzkovaniu objektu krytej plavárne na dobu určitú 5 rokov za 

nájomné 1,00 € za 1 m
2
 ročne, t.j. 1.690,00 € ročne  formou uplatnenia prípadu hodného 

osobitného zreteľa nakoľko krytá plaváreň je dlhodobo prevádzkovaná Súkromnou strednou 

odbornou školou SEZ Krompachy na základe Zmluvy o zabezpečení služieb. Krytá plaváreň 

je stavebne súčasťou komplexu školy. Doterajší právny rámec na užívanie plavárne je pre 

mesto neefektívny a neúčelný.   

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme budovy, uzavretú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a Súkromnou strednou odbornou školou SEZ Krompachy ako nájomcom, ktorého predmetom 

je  na schválenie prenájmu objektu Krytej plavárne na Maurerovej ulici s.č. 61 v 

Krompachoch na dobu určitú 5 rokov za cenu 1.690,00 EUR ročne. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

predpisov predaj bytov v bytovom dome s.č. 1050 na ul. SNP č.1 v Krompachoch, zapísaných 

v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, stojaceho na parcele C-KN 2848 a to: 

- dvojizbový byt č. 34 na siedmom poschodí Janke Kaščákovej, SNP č. 1, Krompachy; 

- jednoizbový byt č. 6 na druhom poschodí Helene Köhlerovej, Štúrova č. 28, 

Krompachy 

za cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 

Stanislavom Hanulom vo výške 7.900 € pre dvojizbový byt a 3.800 € pre jednoizbový byt  

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa o ktorom rozhoduje MsZ 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko žiadatelia niekoľko rokov obývajú tieto 

byty, nemajú nedoplatky voči mestu Krompachy a pravidelne si uhrádzajú svoje záväzky 

súvisiace s užívaním bytu. Pri byte č. 6 na druhom poschodí byt kupuje matka užívateľa, 

nakoľko užívateľ nedisponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov a rovnako 

úhrady súvisiace s užívaním bytu uhrádza matka užívateľa Helena Köhlerová.  

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpnu zmluvu na predaj bytu č. 34 na siedmom poschodí v bytovom dome s.č. 1050, ul. SNP 

č. 1 v Krompachoch Janke Kaščákovej rod. Kaščákovej, trvale bytom SNP č. 1, Krompachy 

za cenu 7.900,00 EUR. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpnu zmluvu na predaj bytu č. 6 na druhom poschodí v bytovom dome s.č. 1050, ul. SNP č. 

1 v Krompachoch Helene Köhlerovej, rod. Holdovej, trvale bytom Štúrova č. 28, Krompachy 

za cenu 3.800,00 EUR. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta  

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj jednoizbového bytu č. 1 na prvom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na       

ul. SNP č.1050/1 Mgr. Petrovi Némethovi, rod. Némethovi, trvale bytom Jánošíkova č. 53, 

08001 Prešov. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste 

vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

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

4.101 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta   

    

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj obchodného podielu Mesta Krompachy v spoločnosti PO WOPAX, s.r.o., Maurerova 

č. 29, 053 42 Krompachy, IČO: 31731180, ktorý je vo veľkosti 46% čo je pomer vloženého 

vkladu k základnému imaniu. Základné imanie spoločnosti je vo výške 6.639,- €. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať časť pozemku (cesta na Jesenského ulici) - časť parcely C-KN 1396 vo 

vlastníctve mesta Krompachy zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy ako 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 494 m
2
. Presná výmera bude po schválení zámeru 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom s nasledovnými podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmenu Uznesenia č. 23/E.7 bod 2 zo dňa 12.12.2012 

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 a manželovi Alojzovi Gromovskému, rod. Gromovskému, obaja 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. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 



19 
 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 1 : úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií 

a kapitálových výdavkov v čiastke 9 300,- €. 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 2: úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných    výdavkov 

v čiastke 13 400,- €. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.17: 

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, zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č.595/2003 Z.z.  o dani   

z príjmov v znení neskorších predpisov,  odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo celkovej 

výške 3 345,88 €, ktoré vznikli z neuhradených faktúr za nájomné a služby spojené 

s nájomným nebytového priestoru a to: fa č. 9117800013 z 15. 2. 2008 na 1 389, 68 € a fa č. 

9118800012 z 30. 1. 2008 na 1 956,20 €, vystavených na FORZO r. o., Hrnčiarska 2/22, 

Spišská Nová Ves, IČO 36 209 856. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

Zmluvu na prevádzku čistiaceho zariadenia – Ladog. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

rozpis finančných prostriedkov pre školy na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zvolať Valné zhromaždenie spoločníkov PO WOPAX, ktoré ako najvyšší orgán spoločnosti 

odsúhlasí prevod obchodného podielu v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D.13 zo 

dňa 20. februára 2013. 

       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

       Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť proces verejného obstarávania v zmysle § 66 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

poskytnutie  služby „Efektívna dodávka tepla do objektov Základnej školy s Materskou 

školou, Maurerova 14, Krompachy“.       

       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

       Termín  : 31. marca  2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.3: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

rokovať s nájomcom Súkromnou strednou odbornou školou SEZ Krompachy, v zastúpení  

Mgr. Andrejom Dudičom, že za energie bude nájomca hradiť sám.  

       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

       Termín  : 31. marca  2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F.1: 

MsZ v Krompachoch vyhovuje: 

protestu prokurátora č. k. Pd110/12-8 zo dňa 20.12.2012 proti VZN Mesta Krompachy č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy v znení doplnkov. 

 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F.2: 

MsZ v Krompachoch vyhovuje:  

protestu prokurátora č. k. Pd  109/12-8 zo dňa 10.12.2012, podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 

25 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti napadnutej časti VZN 

mesta Krompachy č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 

Krompachy zo dňa 20. 04. 2011 v § 3, § 4 ods. 4 písm. h, i, l, m, n, p, q, § 5, § 6, § 9 ods. 8, ods. 

10, § 10 ods. 1, ods. 3 písm. b). 

 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/G.1: 

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 na Doplnku č. 1 k VZN mesta 

Krompachy č.5/2011. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/G.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa:  

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

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č.1/2013  o pamätihodnostiach mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/G.3: 

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  Všeobecne záväznom nariadení Mesta Krompachy č, 2/2013 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 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.1: 

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. 24/D.1 zo dňa 20. februára 2013 (umiestnenie reklamnej tabule). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 28. februára 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.2: 

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. 24/D.2 zo dňa 20. februára 2013 (prenájom nebytových priestorov – ul. SNP 

1). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 1. marca 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.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. 24/D.3 zo dňa 20. februára 2013 (prenájom nebytových priestorov – 

Turistické informačné centrum). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 1. marca 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D.4 zo dňa 20. februára 2013 (prenájom nebytových 

priestorov pre FK  Pokrok SEZ Krompachy). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Zmluvy o nájme budovy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 24/D.6 zo dňa 20. februára 2013 (prenájom objektu Krytej plavárne). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 24/D.9 zo dňa 20. februára 2013 (predaj bytu Janke Kaščákovej). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 24/D.10 zo dňa 20. februára 2013 (predaj bytu Helene Köhlerovej). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 24/D.11 zo dňa 20. februára 2013 (predaj bytu Mgr. Petrovi Némethovi). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

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

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

tlači v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D.13 zo dňa 20. februára 2013 (predaj 

časti pozemku – cesta na Jesenského ulici). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 31. mája 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 24/D.14 zo 

dňa 20. februára 2013 (predaj pozemku Kataríne Gromovskej a Alojzovi  Gromovskému). 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 28. februára 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške spolu 3 345,88 € - FORZO, s. r. 

o., Hrnčiarska 2/22, Spišská Nová Ves IČO 36 209 856 v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 24/D.17 zo dňa 20. februára 2013. 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 28. februára 2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

zverejniť zmluvu na prevádzku čistiaceho zariadenia (Ladog) na úradnej tabuli a na webovom 

sídle mesta. 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 25. februára 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

pripraviť návrh nového nariadenia, ktoré zruší nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1995 

o pravidlách spolunažívania v meste Krompachy. 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 24. apríla 2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

prednostovi MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie Doplnku č. 1 k Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta č. 5/2011o o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území 

mesta Krompachy na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 8. marca  2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie VZN Mesta Krompachy č. 1/2013 

o pamätihodnostiach mesta Krompachy na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.  

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 8. marca  2013 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

    

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/H.16: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 

2/2013 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:  

vyvesením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

       Termín  : 8. marca  2013 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 24. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 20. februára 2013 

 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/I.1: 

MsZ v Krompachoch vyhlasuje:  

podľa § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov nastúpenie Mgr. Marty Mičekovej, ako náhradníka na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  s najväčším 

počtom získaných 578 platných hlasov. 

 

V Krompachoch 20. februára 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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