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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Alžbeta  PERHÁČOVÁ 
členovia  -  Oľga   DZIMKOVÁ 
     Mgr. Marta  MI ČEKOVÁ 
      
 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B. 1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 16. decembru   2013. 

 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B. 2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014,                  
s výhľadom na roky 2015 – 2016 v zmysle § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočet mesta Krompachy na roky 2015 a 2016. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o výsledku následných finančných kontrol a kontrol:  
- vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2012 z rozpočtu mesta 
Krompachy v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií v platnom znení. Kontrolovaný 
subjekt: Mestský úrad Krompachy, ekonomické oddelenie;  
- dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn. n. p.. 
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Zemanská 2, Krompachy;  
- splnenie prijatých opatrení z NFK č. 3/2013. Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad 
Krompachy, oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie ekonomické;  
- hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom. Kontrolovaný 
subjekt: Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy;  
- zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zn. n.p.. Kontrolovaný subjekt: Základná škola, 
Zemanská 2, Krompachy a Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy.  
Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy podľa § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. d) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
ústnu informáciu o udelení Ceny primátorky mesta Krompachy pánovi Andrejovi 
MIKULOVI. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C. 1: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 24/D.9  zo dňa 20. februára 2013: 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, nar. 20.06.1969, trvale bytom SNP č. 1, 
Krompachy za cenu 7.900,00 EUR. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.2: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 24/H.6 zo dňa 20. februára 2013 ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31. mája 
2013 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 20/E.6 zo dňa 23. októbra 2012. 
 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.3: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 30/C.9 zo dňa 21. augusta 2013: schvaľuje predaj 
jednoizbového bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome súp. č. 952 v Krompachoch na Hlavnej ul. č. 
35,Miroslavovi Dutkovi, rod. Dutko, nar. 13.08.1977, trvale bytom Hlavná č. 17, 053 42 
Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2970, byt č. 1 je zapísaný v liste vlastníctva 
č. 1633 pre k.ú. Krompachy. 
Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 7.000  € 
a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.4: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 30/E.7 zo dňa 21. augusta 2013 v termíne do 31. októbra 
2013 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ                   
v Krompachoch č. 30/C.9 zo dňa 21. augusta 2013.  

 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/C.5: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
Uznesenie č. 27/C.9 zo dňa 24. 04. 2013 
Zmluvu o prevode obchodného podielu Mesta Krompachy v obchodnej spoločnosti              
PO WOPAX, s. r. o. Krompachy na prevod obchodného podielu Mesta Krompachy 
zodpovedajúceho vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3.054,00 EUR. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zrušenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom budúcich nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku 
skolaudovanom v 09/2014 na Hornádskej ul. v Krompachoch, vyhlásenej dňa 26.08.2013, 
ktorej podmienky boli schválené uznesením č. 30/C.15, dňa 21.08.2013: 

• Predmet prenájmu: 
Budúce nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 09/2014: 
haly: 

- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3506,50 m2 
- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m2 

budovy: 
- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 282,80 m2 
- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 386,84 m2 
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pozemky: 
- zastavané plochy s výmerou 18.268 m2 

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, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 1889/52, 
1889/53, 1889/106.  

• Minimálna požadovaná výška nájomného: 
 

Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 
08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice vo výške: 

- haly:  5,28 EUR/m2/rok 
- budovy: 2,56 EUR/m2/rok 
- pozemky: 0,16 EUR/m2/rok  
• Doba nájmu: 
- nájom je stanovený na dobu určitú – 10 rokov 

 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzavretie darovacej zmluvy medzi Ľudmilou Mackovou, rod. Pittnerovou, nar. 20.03.1945, 
trvale bytom Lorencova ul. č. 4,  053 42 Krompachy ako darcom a Mestom Krompachy ako 
obdarovaným, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti na ulici SNP, zapísané v liste vlastníctva č. 
1072 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela C-KN 2427, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 279 m2, 
- parcela C-KN 2428, druh pozemku záhrady s výmerou 315 m2, 
- parcela C-KN 2429, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 100 m2, 
- stavba súp. č. 380, postavená na parcele C-KN 2429. 

 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom budúcich výrobných hál, administratívnej budovy 
a prevádzkovej budovy a pozemkov umiestnených v Hnedom priemyselnom parku 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. 34/........zo dňa 
16.12.2013  

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: 
budúce nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 09/2014: 

haly: 
- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3506,50 m2 
- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m2 

budovy: 
- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 282,80 m2 
- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 386,84 m2 

pozemky: 
- zastavané plochy (parcely registra C-KN č. 1716/2, č. 1887/5, č. 1887/6, č. 1887/7, č. 

1889/48,            č. 1889/49, č. 1889/50, č. 1889/51, č. 1889/52, č. 1889/53, č. 
1889/106) s výmerou 11.861 m2; 

- ostatné plochy (parcela registra C-KN č. 1887/1) s výmerou 6.407 m2 
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, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 1889/52, 
1889/53, 1889/106.  

• Minimálna požadovaná výška nájomného: 
 

Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 
08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíková č. 2, Košice vo výške: 

- haly:   5,28 EUR / m2 / rok   
- budovy:  2,56 EUR / m2 / rok   
- pozemky:  0,16 EUR / m2 / rok   
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• Doba nájmu: 
- nájom je stanovený na dobu určitú – 15 rokov 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 30.12.2013 

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 15.01.2014 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, 
- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 

s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) nájomné za 10 rokov bude splatné vopred v celosti do jedného roka od 

podpísania nájomnej zmluvy. Nájomné za ďalšie roky bude uhrádzané 
v pravidelných ročných splátkach.  

b) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť ku dňu ukončenia prác na projekte (t.j. do 
9/2014) vytvorenie 12 pracovných miest z toho 2 pracovné miesta cielene pre 
marginalizovanú Rómsku komunitu. 

c) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť do roku 2019 v prenajatých budovách a halách  
na základe podnikateľských aktivít vytvorenie 122 pracovných miest z toho 85 
pracovných miest obsadených mužmi, 37 pracovných miest obsadených 
ženami. Z celkového počtu 122 pracovných miest 10 pracovných miest 
vytvorených cielene pre marginalizovanú Rómsku komunitu. 

d) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v prenajatých budovách a halách objem 
investovaných finančných prostriedkov vo výške 2.700.000,- EUR za obdobie 
5 rokov 

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. 

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 15.01.2014, 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 nájomnej zmluvy 
víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve.  V prípade, že do 10 kalendárnych dní od 
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vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 
podaného návrhu, stráca nárok na 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. 053/4192228 . 

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: 
„NEOTVÁRA Ť – NÁJOM  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 ..................2013 

........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
Zverejnené v regionálnej tlači dňa ..................... 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome kultúry na Námestí 
slobody č. 2 v Krompachoch: 
 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom  primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 
základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 34/... zo dňa 16.12.2013 

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. 11  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 
na prvom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 18,48 m2,  

vhodný pre zriadenie kancelárie 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    
vo výške 20 € / m2 / 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 : 08.01.2014 
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 29.01.2014, 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. 
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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 
(obchodného resp. živnostenského) 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 29. januára 2014, 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 primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 
zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta 
víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie 
zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na 
uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, 
ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 
predložených návrhov. 

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. 053/4192228 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 
predchádzajúcom dohovore Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 resp. Marta 
Slovinská, tel. 053/419 22 25. 

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 
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s viditeľným označením – textom: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS – NÁJOM NP č. 11“ 

• 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 ..................2014 
........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

 
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
 
 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 v Dome kultúry na Námestí 
slobody č. 2 v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
________________________________________________________________ 
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom  primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 
základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 34/... zo dňa 16.12.2013 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 
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• Predmet prenájmu: 
nebytový priestor č. 202  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 
na druhom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 18 m2,  

vhodný pre zriadenie kancelárie 
 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže a je zapísaný na okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

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

vo výške 20 € / m2 / 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 : 08.01.2014 

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 29.01.2014, 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. 

7. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra 
(obchodného resp. živnostenského) 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 29. 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 primátorkou mesta. Termín uzatvorenia 
nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom 
mesta víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 
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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. 053/4192228 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po 
predchádzajúcom dohovore Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192228, resp. Marta 
Slovinská, 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: 
„NEOTVÁRA Ť – OVS – NÁJOM NP č. 202“ 

• 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 ..................2014 

........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom 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 konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 
základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením 
MsZ č. 34/...... zo dňa 16.12.2013 

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: 
plochy na umiestnenie firemných reklamných tabúľ 

veľkosť reklamnej plochy 2,5 x 1,1m (9 plôch) 

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 Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

vo výške 35 € / m2 / rok 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 08.01.2014 
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 29.01.2014 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, 
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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: 
f) 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, 

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

h) povinnosť nájomcu udržiavať reklamnú tabuľu počas trvania nájomného 
vzťahu v bezchybnom stave. 

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 29.01 2014, 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 primátorkou mesta. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia 
nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu 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. 

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. 053/4192228. 

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 
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s viditeľným označením – textom: 
„NEOTVÁRA Ť – PRENÁJOM  REKLAMNEJ  PLOCHY - DK“  

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 ..................2014 
........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

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

       

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Lorencovej v Krompachoch - parcela  KN-C 
1062, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely     
E-KN 90565/1 ako diel 1 s výmerou 17 m2 a od parcely E-KN 92244/13 ako diel 2 s výmerou 
3 m2obe zapísané v liste vlastníctva č. 2287 pre Mesto Krompachy  Ing. Vojtechovi Čefovi, 
rod. Čefovi, nar. 13.02.1938, bytom Záhumenská 18, 900 31Stupava,  za účelom majetkovo 
– právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa.   
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 100,00 € a bude zaplatená najneskôr 
do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. SNP v Krompachoch - parcela  KN-C 1585, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely E-KN 
93219 ako diel 1 s výmerou 1 m2 a od parcely E-KN 93220/2 ako diel 2 s výmerou 23 m2obe 
zapísané v liste vlastníctva č. 2287 pre Mesto Krompachy  Miroslavovi Fricovi, rod. Fricovi, 
nar. 28.02.1963, bytom SNP č. 7, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa.   
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 120,00 € a bude zaplatená najneskôr 
do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.9: 
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 pozemku na ul. Kpt. Nálepku v Krompachoch – parcela C-KN 1940/3  s výmerou       
27 m2, ktorá vznikla rozdelením parcely C-KN 1940/1, vodné plochy s výmerou 2157 m2, 
zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 1/2011 
zo dňa 16.02.2013 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy 
Mgr. Drahomírovi Mazúrovi, rod. Mazúrovi, nar. 02. 07. 2013 a manželke Silvii Mazúrovej, 
rod. Bednárovej, nar. 26.10.1976, obaja bytom kpt. Nálepku č. 20, Krompachy za kúpnu cenu 
135,00 EUR, t.j. 5,00 EUR/m2. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že cez parcelu C-KN 1940/3 je zriadený 
jediný možný prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve manželov Mgr. Drahomíra Mazúra 
a Silvie Mazúrovej, nakoľko vlastník pozemku – parcela C-KN 1948 a 1949 nedal súhlas 
k využívaniu jeho pozemkov na prístup k nehnuteľnostiam manželov. Na podnet vlastníka 
pozemkov C-KN 1948 a 1949 pozastavila pošta doručovanie zásielok manželom 
Mazúrovcom nakoľko doručovateľ pri doručovaní zásielok prechádzal cez predmetné 
pozemky. A tak kúpou pozemku C-KN 1940/3 bude zabezpečený bezproblémový prístup 
k nehnuteľnosti manželov Mazúrovcov priamo z miestnej komunikácie. Pozemok je pre 
mesto inak nevyužiteľný. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle § 588 Obč. zákonníka medzi Mestom Krompachy ako 
predávajúcim a Mgr. Drahomírom Mazúrom rod. Mazúrom, nar. 02. 07. 1972 a manželkou 
Silviou Mazúrovou rod. Bednárovou, nar. 26.10.1976, obaja, bytom kpt. Nálepku č. 20, 
Krompachy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku, parcela C-KN 
1940/3 s výmerou 27 m2.  

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329 282, 
konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou Zinkóza a.s. Krompachy, IČO: 36186511, zastúpenou Ing. Imrichom 
Smaržíkom, predsedom predstavenstva a Ing. Imrichom Lovásom, členom predstavenstva ako 
oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je právo prechodu a prejazdu peši aj 
motorovými vozidlami po cestnej komunikácii vo vlastníctve mesta Krompachy – parcela C-
KN 1889/106, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5473 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 
1 pre k.ú. Krompachy. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad 
znáša v plnej výške oprávnený z vecného bremena. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329 282, 
konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, IČO: 31651283, 
zastúpenou Ing. Milanom Feckom, predsedom predstavenstva spoločnosti a Ing. Jánom 
Biľom, podpredsedom predstavenstva ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom 
je právo prechodu a prejazdu peši aj motorovými vozidlami po cestnej komunikácii vo 
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vlastníctve mesta Krompachy – parcela C-KN 1889/106, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 5473 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad 
znáša v plnej výške oprávnený z vecného bremena. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329 282, 
konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., IČO: 36199851, 
zastúpenou Yasunari Anan, konateľom spoločnosti ako oprávneným z vecného bremena, 
ktorej predmetom je právo prechodu a prejazdu peši aj motorovými vozidlami po cestnej 
komunikácii vo vlastníctve mesta Krompachy – parcela C-KN 1889/106, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 5473 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad 
znáša v plnej výške oprávnený z vecného bremena. 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
v prípade poskytnutia finančných  prostriedkov zo štátneho rozpočtu kúpu rodinného domu 
a ostatných nehnuteľností na ulici SNP v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva č. 1787 
pre k.ú. Krompachy a to: 

- parcela C-KN 1687/1 – zastavané plochy a nádvoria (dvor) s výmerou 337 m2; 
- parcela C-KN 1687/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m2;  
- parcela C-KN 1687/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m2; 
- parcela C-KN 1688 - záhrady s výmerou 421 m2; 
- stavba rodinného domu s prístavbou s.č. 427 stojaca na parcele C-KN 1687/2 
- stavba hospodárskej budovy bez súp. č., stojaca na parcele C-KN 1687/3  

od vlastníka Ondreja Pavlíka rod. Pavlíka, nar. 27.05.1957, bytom SNP č.427/56, Krompachy. 
 Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 42.105,00 EUR z toho 40.000,00 EUR 

bude hradených z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Úradu splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity a 2.105,00 EUR bude hradených z vlastných zdrojov. 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
zmluvy na prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti PO WOPAX, s.r.o. 
Krompachy: 
 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
________________________________________________________________ 
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a 
ods. 1 písm. a/ a ods. 2/ 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. 34/...... zo dňa 
16.12.2013 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  zmluvy na 
prevod obchodného podielu: 

• Predmet súťaže: 
prevod obchodného podielu vo veľkosti 46 %  

v obchodnej spoločnosti PO WOPAX, s.r.o. Krompachy  

so sídlom Maurerova č. 29, 053 42 Krompachy, IČO: 31731180, zapísanej v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Košice I, v odd. Sro, vo vl. Č. 8184/V  

• Vymedzenie predmetu: 

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na 
spoločnosti. Podiel predstavuje mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní. Obchodný 
podiel Mesta Krompachy v obchodnej spoločnosti je vo výške 46 % a je tvorený nepeňažným 
a peňažným vkladom.  

Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevod obchodného podielu Mesta Krompachy je možný: 

1. v celosti jednému navrhovateľovi, 
2. súčasne viacerým navrhovateľom, ktorí spoločne podajú záväznú ponuku s tým, že budú mať 

záujem o časti obchodného podielu tak, aby bol prevod obchodného podielu vyhlasovateľa 
vykonaný súčasne v celosti na nadobúdateľov podľa tejto alternatívy za podmienok touto 
verejnou súťažou ´dalej stanovených. V prípade záujmu viacerých navrhovateľov o prevod 
obchodného podielu súčasne, je podmienkou deliteľnosť výšky častí obchodného podielu vo 
výške 3.054,- EUR tisícom. 

• Minimálna požadovaná cena za prevod obchodného podielu: 

3.054,00 EUR 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 15.01.2014 
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke 
mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 
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2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 12.02.2014 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: 

(fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie – číslo účtu; 

fyzická osoba – podnikateľ:  meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu, IČO, DIČ, uviesť bankové spojenie – číslo účtu; 

právnická osoba: názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, uviesť bankové spojenie – 
číslo účtu, osobu oprávnenú konať za právnickú osobu)  

b. číselné vyjadrenie navrhovanej ceny odplaty, ktorá nesmie byť nižšia ako 3.054,00 EUR, 
c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
d. súhlas s podmienkami súťaže, 

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude originál aktuálneho 
výpisu (resp. overená kópia) z príslušného registra (obchodného resp. živnostenského) nie 
staršieho ako 3 mesiace. 

6. Súčasťou návrhu bude súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2008 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 

8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 
predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 12.02.2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno 
návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prevodu v mestskom zastupiteľstve. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia zmluvy 
o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti je najneskôr do 15 dní odo dňa 
schválenia zmluvy 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 jej uzatvorenie. V takom prípade bude predmet súťaže ponúknutý 
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. 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. 

14. 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. 053/4192228. 

15. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka – najvyššie ponúknutá cena za 
prevod obchodného podielu. 

• Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej a neporušenej obálke poštou, alebo 
osobne na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 
Námestie slobody č. 1 
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053 42 Krompachy 
S presným označením odosielateľa – navrhovateľa (adresa trvalého pobytu resp. sídlo spoločnosti)  
s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRA Ť – SÚŤAŽ – PO WOPAX s.r.o.“ 

• 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 ..................2014 

........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

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

 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku na Starej Maši v Krompachoch: 
 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
___________________________________________________________________________ 
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na 
základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením 
MsZ č. 34/...... zo dňa 16.12.2013 

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: 
časť pozemku – parcela C-KN 1278/1 s výmerou 525 m2 

pred vstupom do objektu spoločnosti HZ Metal s.r.o. Na Starej Maši v Krompachoch 
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Parcela C-KN 1278/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14139 m2 je vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

• Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

vo výške 0,50 € / m2 / rok 

• Doba nájmu: 
- nájom je stanovený na dobu určitú – 20 rokov  

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 08.01.2014 
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 29.01.2014 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: 
i) 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, 

j) pozemok sa prenajíma za účelom zabezpečenia protipovodňových opatrení 
spojených s úpravou terénu a vytvorenia parkovacích miest, ktoré budú 
realizované na náklady navrhovateľa 

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 29.01 2014, 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 primátorkou mesta. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 
nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy 
víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve.  V prípade, že do 10 kalendárnych dní od 
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vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 
podaného návrhu, stráca nárok na 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. 053/4192228. 

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: 
„NEOTVÁRA Ť – PRENÁJOM  POZEMKU – STARÁ MAŠA“  

• 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 ..................2014 
........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

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

 
 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1.) založenie zmluvy o stavebnom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. 
Bratislava pre právnický subjekt Bytové družstvo Spišská Nová Ves, správcu 
bytového domu súp. č. 1102, vchod 12, na ulici Lorencova, Krompachy 
s cieľovou sumou vo výške 75.000 EUR na obdobie 10 rokov poskytnutého zo 
strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. so sídlom: Grösslingová 77, 824 68 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31351026, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve a jeho čerpania. 

2.) Požiadanie o medziúver/úver vo výške 75.000 EUR na obdobie 10 rokov 
poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. so sídlom: 
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31351026, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 529/B za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve 
a jeho čerpania. 

3.) Zabezpečenie úveru formou zriadenia záložného práva k pohľadávkam do 
fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu voči vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v dome a vinkulácia vkladu vo výške 3-násobku 
celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru 

4.) Plnomocenstvo pre správcu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom 
Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, IČO: 174 505, aby v ich mene a na ich účet 
vykonal všetky právne úkony týkajúce sa poskytnutia úveru od spoločnosti 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom: Grösslingová 77, 824 68 
Bratislava, IČO: 31351026, a to najmä na uzatvorenie a podpísanie zmluvy 
o stavebnom sporení, na podanie a podpísanie žiadosti o poskytnutie 
medziúveru vrátane požadovanej dokumentácie k ich posúdeniu a schváleniu, 
na rokovanie a podpísanie zmluvy o úvere so spoločnosťou Wüstenrot 
stavebná sporiteľňa, a.s., na podpísanie zmluvy o zriadení záložného práva, na 
základe ktorej sa zriadi záložné právo v prospech Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne a.s., na podpisovanie požiadaviek na čerpanie finančných 
prostriedkov medziúveru/schváleného úveru a na zastupovanie vo veci 
prijímania a zasielania korešpondencie týkajúcej sa úverového vzťahu.   

 
 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1.) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy MZ SR OPZ 2013/ 2.1/01 – 
„Zabezpečenie  rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  
ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu 
a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na  zabezpečenie 
adekvátneho prístrojového vybavenia“  v rámci schválených Lokálnych 
stratégii komplexného prístupu, za účelom realizácie projektu pod názvom „ 
Modernizácia ambulantnej  infraštruktúry v rámci LS KxP“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta, 

2.) Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 
a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu 
počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP; 

3.) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j.  32 460,60 €   

 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 38 - úprava rozpočtu v rámci bežných  a kapitálových výdavkov 
v čiastke  27 000,- €. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 40 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných  výdavkov 
v čiastke 7 400,- €. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná  činnosť  na rok 2013. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť:                                          
. 

1./Odstránenie tepelno technických porúch ZŠ Zemanská ul. Krompachy                    
(Spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie )  
2./ Zateplenie MŠ  na ul. Hlavnej č.3 v Krompachoch                                              
      (Spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 
3./ Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša, Krompachy  
  ( Statický posudok, zameranie súčasného stavu, čiastkový pamiatkový výskum)           
            

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
ZŠ s MŠ Maurerova 14    

Zdroj financovania Schválený rozpočet v € Návrh na úpravu v € 

  Normatívne f. pr. 
111 dotácia z KŠÚ 

518 822 536 292 

Nenormatívne f. pr.:   

111 havárie  23 000 

111 vzdelávac. poukazy 1 260 1 026,60 

111 dopravné 4 950 2 957 

111mimoriadne výsledky žiakov   200 

111 žiaci zo soc. znevýh. 
prostredia 

4 260 4 299,70 

111 predškoláci 959 1 666 

odchodné 0 2 220 

46 vlastné príjmy 6 000 3 708 

 
V normatívnych finančných prostriedkov zahrnuté finančné prostriedky vo výške 428 € z roku 2012 
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ZŠ Zemanská 
 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

Normatívne f. pr. 
111 dotácia z KŠÚ 

376 821 383 704 

Nenormatívne f. pr.:   

111 vzdelávac. poukazy 856 841 

111 dopravné 1 480 1 387 

111 žiaci zo soc. znevýh. 
prostredia 

7 080 5 633,50 

46 vlastné príjmy 7 000 1 626,20 

   V normatívnych finančných prostriedkov zahrnuté finančné prostriedky vo výške 655 € z roku 2012           
ZŠ s MŠ SNP 47 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 
Normatívne f. pr. 
111 dotácia z KŠÚ 

378 830 379 965 

Nenormatívne f. pr.:   

111 vzdelávac. poukazy 420 435 

111 žiaci zo soc. znevýh. 
prostredia 

13 350 13 466,80 

111 predškoláci 2 637 3 484 
46 vlastné príjmy 1 000 842,50 
V normatívnych finančných prostriedkov zahrnuté finančné prostriedky vo výške 35 € z roku 2012 
CVČ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 vzdelávac. poukazy 21 560 35 258,20 

ZUŠ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 vzdelávac. poukazy 887 591,60 

MŠ Hlavná  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 predškoláci 3 263 4 722 

Originálne kompetencie – bežné výdavky 
Výška finančných prostriedkov na školstvo – originálne kompetencie v rozpočte mesta: 829 963 €. 
Schválený rozpis: 806 456,88 € (s kapitálovými výdavkami 6 717). 
Nerozdelená rezerva: 23 506,12 € 
Návrh na úpravu v € 
Predškolská výchova 
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MŠ Hlavná    

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 186 149 183 179 

46 vlastné príjmy 6 000 6 688 

111 dotácia z MF (5% mzdy)   2 970 5 886 

Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 2 970 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná 
z kapitoly ministerstva financií. 
ZŠ s MŠ Maurerova 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 61 662 60 154 

46 vlastné príjmy 1 600 1 538 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 1 008 2 246 

 
Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 1 008 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná 
z kapitoly ministerstva financií. Úprava - poníženie  o 500 € je na základe žiadosti školy, ktoré tieto 
finančné prostriedky požiadala prideliť pre výdajnú školskú jedáleň na dofinancovanie 
miezd, odvodov a tvorbu sociálneho fondu. 
ZŠ s MŠ SNP  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 60 224 58 980 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 744 1 806 

Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 42 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná z kapitoly 
ministerstva financií. Úprava - poníženie  o 500 € je na základe žiadosti školy, ktoré tieto finančné 
prostriedky požiadala prideliť pre výdajnú školskú jedáleň na dofinancovanie miezd, odvodov a tvorbu 
sociálneho fondu. 
Školské stravovanie 
ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 

     kapitálové výdavky 

25 200 

6 717 

25 300 

6 717 

46 vlastné príjmy 6 700 5 373 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 654 1 383 

Návrh úpravy rozpočtu  je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca roka 2013 aj so 
schválenými finančnými prostriedkami vo výške 1 301 €, ktoré sú účelovo viazané na škrabku 
zemiakov a opravu varného kotla. 

V návrhu sú ponížené dotácie z mesta vo výške 654 € na 5% úpravu miezd, ktoré sú poukázané 
z kapitoly ministerstva financií. 
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Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 1 710 2 874 

Návrh úpravy rozpočtu je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca roka 2013  aj 
s úpravou – presunom z rozpočtu materskej školy vo výške 500 €.  
Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ SNP 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 1 662 1 984 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 42 76 

Návrh úpravy rozpočtu je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca roka 2013  aj 
s úpravou – presunom z rozpočtu materskej školy vo výške 500 €.  

V návrhu sú ponížené dotácie z mesta vo výške 42 € na 5% úpravu miezd, ktoré sú poukázané 
z kapitoly ministerstva financií 

ŠJ ZŠ Zemanská 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 31 472 26 143 

46 vlastné príjmy 9 100 9 590,56 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 672 1 678 

Návrh úpravy rozpočtu  je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca roka 2013 aj so 
schválenými finančnými prostriedkami vo výške 2 000 €, ktoré sú účelovo viazané na nákup stolov 
a aj finančné prostriedky na prepravu stravy žiakom do ZŠ s MŠ SNP a do špeciálnej základnej školy.  

V návrhu sú ponížené dotácie z mesta vo výške 672 € na 5% úpravu miezd, ktoré sú poukázané 
z kapitoly ministerstva financií. 
ŠJ MŠ Hlavná 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta - bežné výdav. 35 742 35 100 

46 vlastné príjmy                               2 300 6 251,20 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 642 1 336 

Úprava finančných prostriedkov je na základe počtu vydaných jedál s predpokladom do konca r. 2013.  
V návrhu sú ponížené dotácie z mesta vo výške 642 € na 5% úpravu miezd, ktoré sú poukázané 
z kapitoly ministerstva financií. 
Školské kluby detí (ŠKD) 
ŠKD ZŠ s MŠ Maurerova 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 
41 dotácia z mesta 20 891 20 441 
46 vlastné príjmy 1 800 2 065 
111 dotácia z MF (5% mzdy) 450 806 
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Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 450 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná z kapitoly 
ministerstva financií. 
ŠKD ZŠ Zemanská 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 13 071 12 621 

46 vlastné príjmy 1 400 1 365 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 672 878 

Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 672 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná z kapitoly 
ministerstva financií. 
ŠKD ZŠ s MŠ SNP 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 7 624 7 480 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 144 309 

Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške144 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná z kapitoly 
ministerstva financií. 
CVČ 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 64 597 63 481 

41 dotácie z obcí 22 642,88 26 901,48 

46 vlastné príjmy 2 500 2 960,09 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 1 116 2 457 

Úprava – poníženie dotácie z mesta vo výške 1 116 € je 5% úprava miezd, ktorá je poukázaná 
z kapitoly ministerstva financií. 
Úprava – navýšenie rozpočtu je na základe poskytnutých finančných prostriedkov z obcí na základe 
zmlúv o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času. 
ZUŠ 
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

41 dotácia z mesta 271 855 266 027 

46 vlastné príjmy 13 800 15 180,48 

111 dotácia z MF (5% mzdy) 5 828 11 656 

 

V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na rok 2014. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť:                            
Názov investičnej akcie                                                                      . 
1./ Projektové dokumentácie vypracovanie podľa jednotlivých  
      zverejnených výziev a 5 % spoluúčasť                           12 000,00 € 
 2./ Rekonštrukcia objektu  na ul. Mikuláša Šprinca 23, Krompachy   
      Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre vydanie stavebného povolenia 
             4 920,00 €   
 3./ Prestavba RD ul. SNP na základnú školu.      
     Vypracovanie projektovej dokumentácie  pre vydanie stavebného povolenia 
           10 000,00 € 
4./ PHSR mesta Krompachy ( plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja)    10 000,00 € 

B :Realizačná činnosť:                              
 Názov investičnej akcie             

1. Hnedý priemyselný park                    5 465 444,26 €                                                                                
Dotácia 95%                5 192 172,05 € 
Spoluúčasť 5%                          273 272,21 € 

2. Komunitné centrum Krompachy                          166 188,18 €                                                                                
Dotácia                               157 878,77 € 
Spoluúčasť                                                    8 309,41 € 
Vlastné zdroje                       231,88 € 

3. Centrum odpadového hospodárstva Krompachy celkové náklady sú:  
2 186 808,00 €                                                                                                

Dotácia   95 %                         2 077 467,60 € 
Spoluúčasť z 5 %                                      109 340,40 €  
 z toho pre rok 2014 je plánované:              

Centrum odpadového hospodárstva Krompachy                                                                                               
Dotácia  (70 % z 95 % dotácie)                 1 454 227,00 € 
Spoluúčasť (70 % z 5 %  spoluúčasti)                                     76 538,00 € 

4. Krompachy -  revitalizácia mesta po povodní        1 137 397,46 €                                                                                
Dotácia                                     1 080 527,59 € 
Spoluúčasť                                          56 869,87 € 
Vlastné zdroje                     6 577, 05 €  

5. Krompachy prestavba pavilónu učební ZŠ na materskú školu a detské jasle 
na ul. Maurerovej (stavba 307 195,  00 + ost.20 000,00)            327 195,00 € 

6. Rekonštrukcia  a modernizácia objektu ambulancií v objekte  Nemocnica 
Krompachy s.r.o. celkové náklady:     649 211,93 €
      

Dotácia 95%                                                     616 751,33 € 
Spoluúčasť 5%           32 460,60 €  
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Programový rozpočet mesta Krompachy na rok 2014. 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2014:  
Názov školy Počet ž. 

v šk.r. 2012/13 
Rozpočet 
2013 

Počet ž. 
 v šk.r. 2013/14 

Normatívny 
rozp. 2013 

Rozpis  95% 

ZŠ s MŠ Maurerova 373 535 822 369 526 533 500 206 
ZŠ Zemanská 283 380 749 259 366 668 348 334 
ZŠ s MŠ SNP 255 378 830 268 401 082 381 028 
spolu 911 1 295 401 896 1 294 283 1 229 568 
                                                                   
Rezerva: 64 715 € 
 Zdroj financovania   111 – Nenormatívne finančné prostriedky 
   46 – Vlastné príjmy                                                                                                                
v € 

Názov školy Príspevok na žiakov 
zo soc. znevýh. 
prostr. 

vzdelávacie 
poukazy        

dopravné Vlastné príjmy          
zdroj fin. 46 

ZŠ s MŠ Maur. 4 200 300 4 500 3 000 
ZŠ Zeman. 5 500 0 1 400 2 000 
ZŠ SNP 13 350 0  500 
Spolu     

Prenesené kompetencie materské školy, CVČ a ZUŠ: 

Názov školského 
zariadenia 

2013 2014 
Počet žiakov Rozpočet v € Poč. žiakov k 15.9. 2012 Rozpočet v € 

Predškoláci 
MŠ Hlavná 

27 4 722 34   5 000 

Predškoláci 
MŠ Robot. 

8 1 666 15 2 000 

Predškoláci 
MŠ SNP 

22 3 484 21 3 500 

Vzdel. pouk. 
CVČ 

770 35 258 675 22 330 

Vzdel. pouk. ZUŠ 34 591 0 0 
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Originálne kompetencie 
Školské jedálne – zdroj financovania 41 
Normatív určený zriaďovateľom: hlavné jedlo ZŠ + MŠ       : 1,05  € 
                                        doplnkové                         : 0,31  € 
                výdajná ŠJ                        : 0,20  € 
V € 

Názov Rok 2013 Návrh 2014 Rozpis  90 % 
MŠ Hlavná 35 100 35 000 31 500 

MŠ Rob.-výdajná ŠJ 2 874   3 400 3 060 
MŠ SNP- výdajná ŠJ 2 084   2 300 2 070 

ZŠ Zemanská 26 143 26 000 23 400 
ZŠ s MŠ Maurerova - ŠJ 25 300 27 000 24 300 

 
  Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 
MŠ Hlavná 6 000 
MŠ Robotnícka - výdajná školská jedáleň 0 
MŠ SNP –výdajná školská jedáleň 0 
ZŠ Zemanská 9 000 
ZŠ Maurerova 6 500 
                                                               

Školské kluby detí – zdroj financovania 41 
Normatív určený zriaďovateľom:  304,- € 

 
2013 2014 

Názov školy Počet 
žiakov 

Rozpočet  Počet 
žiakov 

Návrh 
rozp. 

Rozpis 95 % 

ZŠ Maurerova 60 20 441 48 14 592 13 862 

ZŠ Zemanská 41 12 621 33 10 032 9 530 
ZŠ SNP 25 7 480 25 7 600 7 220 

Spolu 126 40 542 106 32 224 30 612 

 
Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 
ŠKD ZŠ Maurerova 1 450 
ŠKD ZŠ Zemanská 1 000 
ŠKD SNP 0 
Centrum voľného času – zdroj financovania 41 
Normatív  určený zriaďovateľom: 86- € 
V € 
  Rok 2013                         Rok 2014 
Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Normat. rozp..  Rozpis  95% 

777 90 382 675 58 050 55 148 
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V € 
Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 
Centrum voľného času  PRIMA 1 500 
Materské školy – zdroj financovania 41 
Normatív určený zriaďovateľom  :  MŠ Hlavná           : 1 550 € 
                     MŠ Robotnícka   :  2 000 € 
                  MŠ SNP              :  1 300 €            

2013 2014 
Názov Počet detí Rozpočet Počet detí Norm. rozp. Rozpis 95 % 
MŠ Hlavná 98 183 179 99 153 450 145 778 

MŠ Robotn. 30 60 154 30 60 000  57 000 
MŠ SNP 48 58 880 48 62 400  59 280 
Spolu 176 302 213 177 275 850 262 058 
 
Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 
MŠ Hlavná 6 000 
MŠ Robotnícka 1 600 
MŠ SNP 0 
Základná umelecká škola – zdroj financovania 41 
Normatív určený zriaďovateľom: 
Individuálna forma vyu čovania:  649 € 
Kolektívna forma vyučovania   : 399 € 

2013 2014 
Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Norm. rozp. Rozpis  95 % 
 222 –ind. forma  209 135 641 128 589 
 243 - kol. forma  227 90 573 86 044 
Spolu 266 027 506 226 214 214 903 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 
Základná umelecká škola 8 000 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
v zmysle § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2014.  
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/D.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2014. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/E.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami §4, §22, 
§30, §37, §44, §52 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) na Doplnku  č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach na území mesta   Krompachy. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/E.2: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
v zmysle ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, 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  Všeobecne záväznom nariadení MsZ 
v Krompachoch č. 5/2013 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými 
odpadmi na území mesta Krompachy.  

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 



37 

 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Krompachy 
a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 34/D.1 zo dňa 
16. decembra 2013.  
        Termín : 31. decembra 2013 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 34/D.2 zo dňa 16. decembra 2013 (darovacia zmluva medzi Ľudmilou 
Mackovou a mestom Krompachy). 

Termín : 31. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.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. 34/D.3 zo dňa 16. decembra 2013 (nájomná zmluva Hnedý priemyselný 
park). 
        Termín : 31. decembra 2013 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.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. 34/D.4 zo dňa 16. decembra 2013 (prenájom nebytového priestoru v dome 
kultúry). 
        Termín : 8. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.5: 
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. 34/D.5 zo dňa 16. decembra 2013 (prenájom nebytového priestoru č. 202 
v dome kultúry). 
 
        Termín : 8. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.6: 
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. 34/D.6 zo dňa 16. decembra 2013 (prenájom plochy na umiestnenie 
reklamných tabúľ). 
        Termín : 8. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
        

Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.7: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 34/D.7 zo dňa 16. decembra 2013 (predaj pozemku Ing. Vojtechovi 
Čefovi). 
        Termín : 31. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.8: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 34/D.8 zo dňa 16. decembra 2013 (predaj pozemku Miroslavovi Fricovi). 
        Termín : 31. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.9: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 34/D.9 zo dňa 16. decembra 2013 (predaj pozemku Mgr. Drahomírovi 
Mazúrovi a manželke Silvii Mazúrovej). 
        Termín : 31. marca 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.10: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
34/D.11 zo dňa 16. decembra 2013 (zriadenie vecného bremena – Zinkóza a.s. Krompachy). 
        Termín : 31. januára  2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.11: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
34/D.12 zo dňa 16. decembra 2013 (zriadenie vecného bremena – Zlievareň SEZ a.s. 
Krompachy). 
        Termín : 31. januára  2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.12: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
34/D.13 zo dňa 16. decembra 2013 (zriadenie vecného bremena – Panasonic AVC Networks 
Slovakia). 
        Termín : 31. januára  2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.13: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 34/D.14 zo dňa 16. decembra 2013 (kúpa rodinného domu od Ondreja 
Pavlíka).        

Termín : 30. júna  2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.14: 
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. 34/D.15 zo dňa 16. decembra 2013 (prevod obchodného podielu – 
spoločnosť PO WOPAX s.r.o. Krompachy). 
        Termín : 15. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.15: 
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. 34/D.16 zo dňa 16. decembra 2013 (prenájom časť pozemku pred vstupom 
do objektu HZ Metal s.r.o. Krompachy).   
        Termín : 8. januára 2014 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 



42 

 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.16: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie schváleného Doplnku č. 1 k č.  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
3/2012 o miestnych daniach na území mesta  Krompachy na úradnej tabuli mesta Krompachy 
a na internetovej stránke mesta Krompachy. 
        Termín : 17. decembra 2013 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/F.17: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Krompachoch č. 5/2013 
o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území mesta 
Krompachy na úradnej tabuli mesta Krompachy a na internetovej stránke mesta Krompachy. 
        Termín : 17. decembra 2013 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/G.1: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
zabezpečiť pri hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. 
Lorencova č. 12 v Krompachoch v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 34/D.17 zo dňa 
16. decembra 2013 (úver poskytnutého zo strany stavebnej sporiteľne Wüstenrot a.s. 
Bratislava).       Termín : 10. januára 2014 
        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/G.2: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
zabezpečiť predloženie žiadosti v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 34/D.18 zo dňa 
16. decembra 2013 (predloženie žiadosti o NFP – Nemocnica Krompachy s.r.o.). 
        Termín : 10. januára 2014 
        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/H.1: 
MsZ v Krompachoch poveruje Hlavného kontrolóra  mesta Krompachy: 
výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Krompachy na I. polrok 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy podľa § 12 
ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 34. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 16. decembra  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 34/I.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
zámer predať pozemok na Doline - parcela C-KN 758 s výmerou 181 m2 vo vlastníctve mesta 
Krompachy zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy ako vodné plochy za účelom 
vytvorenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam. 
 
V Krompachoch 16. decembra 2013  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
            primátorka mesta 
 

 


