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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Marta      MIČEKOVÁ 

členovia  -  Vladimír PUCHALA 

  -  Ľuboš      ONTKO 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/B.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/F.12 zo dňa 18. februára 2015   do 30. júna 2015 

(žiada primátorku mesta v termíne do 30. apríla 2015 zabezpečiť vypracovanie znaleckého 

posudku na stanovenie trhového nájomného v objekte Zdravotného strediska  na Štúrovej ulici 

v Krompachoch).  

        Termín: 30. júna 2015 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/B.2: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/L.4 zo dňa 15. apríla 2015 do 31. augusta 2015 

(ukladá prednostke MsÚ v termíne do 31. mája 2015 zabezpečiť postup stanovený zákonom       

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami nakladania 

a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť zverejnenie zámeru na internetovej 

stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch         

č. 4/E.5 zo dňa 15. apríla 2015). 

        Termín : 31. augusta 2015 

        Zodpov.: Anna Nemčíková 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 4/E.6 zo dňa 15. apríla 2015 navýšenie zálohových 

predpisov do Fondu údržby, prevádzky a opráv fixne o 3,50 €, pre každý priestor, čo činí  

mesačne 14,-- € pre všetky priestory v bytovom dome SNP 1050/1 v Krompachoch pre 

potreby čerpania úveru zo Slovenskej sporiteľni, a.s. vo výške 200 000 € na obnovu fasády, 

zasklenie balkónov a výmenu okien spoločných častí. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/C.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 4/K.2 zo dňa 15. apríla 2015 žiada primátorku mesta 

v termíne do 30. apríla  2015 zabezpečiť splnomocnenie  zástupcu Mesta Krompachy na 

hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome SNP 1050/1 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 4/E.6 zo dňa 15. apríla 2015. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/C.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie MsZ v Krompachoch č. 15/C-2 zo dňa 26.8.2008, ktorým boli schválené Zásady 

vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Krompachy a uznesenie č. 18/C.22 zo dňa 

22.8.2012, ktorým boli schválené zmeny v týchto Zásadách. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 17. júnu 2015. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – SKI Plejsy a.s. Košice. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – PVS a.s. Poprad. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – PO WOPAX  s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – KROMSAT  s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – Termokomplex  s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 

2014 – Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta 

Krompachy podľa stavu k 31.12.2014. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2014. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 

2014.     

 

 V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 
 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.14: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- výdavky na jednorazové dávky sociálnej pomoci 

- dodržania účelnosti a podmienok poskytnutia finančných prostriedkov Európskej únie 

na Hnedý priemyselný park. 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta k interným predpisom mesta Krompachy. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.15: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2015 o určení 

miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 



8 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/D.16: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vysporiadaní finančných prostriedkov bytových domov, ktoré ukončili 

správcovstvo  s BHMK s.r.o. k 31. 12. 2012. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu nehnuteľnosti na Hornádskej ulici v Krompachoch, zapísanej v liste vlastníctva č. 1754 

pre k.ú. Krompachy a to pozemok – parcela C-KN 1885 – orná pôda s výmerou 11.060 m2 

od spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36177644. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 16.590,00 €, t.j. 1,50 € za 1 m2,  bude započítaná 

s časťou nezaplatenej dane z nehnuteľností, ktorá k 31.05.2015 činí spolu so sankčným 

úrokom 36.756,88 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Krompachy a 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, ktorého predmetom je vyhlásenie 

oboch strán o vzájomnom porozumení a slúži ako základ pre ďalšiu spoluprácu pri 

investičných zámeroch oboch strán. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014 v celkovej výške 1.054.678,69 EUR. 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 

Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov a uzatvára ho týmto výrokom :   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia vo výške 89 471,09 €    zistený podľa § 2 písm. b) a c)  a § 10  

ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej          

samosprávy   v znení neskorších zmien a predpisov. 

   -  v zmysle ustanovení § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách     

územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa  nevyčerpané  účelovo     

určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylučujú, t.j.   

            cudzie prostriedky účelovo viazané predstavujú 134 499,17 € 

  -   zostatok z prebytku hospodárenia sa použije na tvorbu   peňažných fondov 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozdelenie prostriedkov  za rok 2014 do fondov takto: 

               

    -    90 % prostriedkov,   t. j.     80 523,98  €  do rezervného fondu 

    -   10 % prostriedkov,   t. j.       8 947,11  €  do fondu rozvoja bývania       

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

     a) úrok vo výške 1,47  € za rok 2014 na účte sociálneho fondu ako  príjem sociálneho    

         fondu. 

 

b) poplatok vo výške 77,27 € za rok 2014 na účte sociálneho fondu ako  výdavok   

sociálneho fondu.        

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2014 vo výške    

1 995 944,90 € s vyúčtovaním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok  hospodárenia  

minulých rokov.   

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 10  - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových  výdavkov 

v čiastke 30 000,- €.   

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

zmien a doplnkov  a § 84 ods. 1c) a 1 f) zákona SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení 

neskorších zmien a doplnkov odpísanie nevymožiteľných pohľadávok týchto spoločností: 

- UPPDKV, s.r.o, Švermova 464, Hronec vo výške 375,22 € 

- GIRPEK s.r.o. v konkurze, kpt. Nálepku 32, Giraltovce vo výške 66,38 € 

- AGROVIT s.r.o. v konkurze, Hlavná 151, Gelnica vo výške 34,52 € 

- ALFA-PEK s.r.o., kpt. Nálepku 17, Sabinov vo výške 43,47 € 

- KROMZA a.s. v likvidácii, Hornádska 1, Krompachy vo výške 6 691,25 € 

- KOVOŠROT Bratislava š.p., Jarabinkova 4, Bratislava vo výške 199,24 € 

- ALFA-OMEGA s.r.o., J.Barča Ivana 7, Krompachy vo výške 201,35 € 

- CENTRUM Krompachy s.r.o., Lorencova 21, Krompachy vo výške 16 230,54 € 

- ILC EAST s.r.o., Garbiarska 2, Košice vo výške 175,08 € 

- BANE Spišská Nová Ves v likvidácii vo výške 597,72 €. 

Celková suma nevymožiteľných pohľadávok je 24 614,77 €. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2015. Na 

základe poslaneckého návrhu doplneného o kontrolu hospodárenia školských jedální  vrátane 

verejného obstarávania. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy účinné od 1. júla 2015. 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. Úpravu rozpočtu CVČ PRIMA, SNP 39, Krompachy 

2. Úpravu rozpočtu ZŠ Zemanská 2, Krompachy 

3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy 

4. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy 

Zdroj financovania Schválený  

rozpočet v € 

Úprava v €  Upravený  

rozpočet v € 

41 dotácia z mesta 55 642 0 55 642      

41 dotácia z obcí 10 000 5 500 15 500  

111 vzdel. poukazy 30 000 0 30 000 

46 vlastné príjmy 2 500 500 3 000  

SPOLU 98 142 6 000 104 142 

 

ZŠ Zemanská  Schválený 

rozpočet  € 

Úprava v € Upravený 

rozpočet v € 

Príspevok na učebnice 0 1 111 1 111 

 

ZŠ s MŠ Maurerova  Schválený 

rozpočet  € 

Úprava v € Upravený 

rozpočet v € 

Príspevok na učebnice 0 1 342 1 342 

 

ZŠ s MŠ SNP  Schválený 

rozpočet  € 

Úprava v € Upravený 

rozpočet v € 

Príspevok na učebnice 0 1 045 1 045 

 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy.   

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/E.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti pavilónu D v základnej škole s materskou školou na 

Maurerovej ulici súp. č. 993 v Krompachoch za účelom zriadenia detských jaslí: 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 

Maurerova č. 14, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Základná škola s materskou školou, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Slavomírou Kašickou, 

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 zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy a v súlade s Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch č. 7/... zo dňa 17.06.2015 

 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 Predmet nájmu: 

 časť nebytového priestoru s výmerou 118,74 m2  

v pavilóne D Základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch 

nebytový priestor sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove školy – pavilón D, súp. č. 

993, parcela KN-C 2897 je vo výlučnom vlastníctve Mesta Krompachy, v správe 

vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom, katastrálnym odborom v Spišskej 

Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. Pavilón D je stavebne upravený objekt. 

V časti objektu je materská škola, časť s výmerou 118,74 m2 je určená na detské jasle.  

 Účel využitia predmetu nájmu: 

Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účel zriadenia detských jaslí 

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

vo výške 1 € / m2 / rok 
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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 : 01.07.2015 

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

stránke správcu – základnej školy s materskou školou na Maurerovej ulici 

a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 20.08.2015, o 12.00 hod. 

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

4. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

5. 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. 

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

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

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 20. 08. 2015, 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 odo dňa otvárania obálok. 

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

svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu v mestskom 

zastupiteľstve 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. 

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

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

podmienky súťaže. 

15. 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. 
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16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva riaditeľka Základnej školy 

s materskou školou, Maurerova č. 14 školy Mgr. Slavomíra Kašická, tel. 

053/4472754. 

17. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  po predchádzajúcom dohovore 

riaditeľka školy Mgr. Slavomíra Kašická, tel. 053/4472754 

18. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka. 

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

Základná škola s materskou školou 

Maurerova č. 14 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM DETSKÉ JASLE“ 

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

prijatia návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy 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 

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

Mgr. Slavomíra Kašická 

                riaditeľka školy 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/F.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2015. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/G.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

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

neskorších predpisov na  Všeobecne záväznom nariadení Mesta Krompachy č. 2/2015 
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/H.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a Ing. Belom 

Vargom, nar. 02.02.1940, trvale bytom Kúpeľná č. 11,  053 42 Krompachy ako darcom 

v podiele ½ z celku a Mgr. Aigou Hrabovskou, nar. 26.09.1939, trvale bytom Slobody č. 8, 

Košice – Západ ako darcom v podiele ½ z celku, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti na ulici 

Hornádskej v Krompachoch, zapísané v liste vlastníctva č. 563 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela C-KN 1845, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m2, 

- stavba súp. č. 1278, postavená na parcele C-KN 1845. 
 

V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 7. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna  2015 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 7/H.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

1. zámer predať pozemok na Banskej ulici v Krompachoch  – časť parcely C-KN 485/1, ktorá 

pozostáva z parcely E-KN 70207/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 253 m2, parcely 

E-KN 92443/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5557 m2 a E-KN 70208, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 70208, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 112 m2, všetky 

vo vlastníctve Mesta Krompachy, zapísané v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy.  

Presná výmera pozemku bude stanovená na základe geometrického plánu vyhotoveného 

žiadateľom. 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

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

stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s nasledovnými podmienkami: 
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- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

b)  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom, minimálne však 5,00 EUR / m2  s nasledovnými podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

c) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 5,00 €/m2. 

 
V Krompachoch 17. júna 2015 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 


