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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Slávka  ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Oľga     DZIMKOVÁ 

      Ľuboš  ONTKO   

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Annu NEMČÍKOVÚ, bytom Gelnica, Dubová 6, za člena ZPOZ-u pri MsZ v Krompachoch. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.3: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Ing. Ľuboša ONTKA, poslanca mestského zastupiteľstva, za predsedu Komisie MsZ 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja  a verejného poriadku. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/A.4: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Vladimíra PUCHALU, poslanca mestského zastupiteľstva, za podpredsedu Komisie MsZ 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja  a verejného poriadku. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Karola WOLFA ml., veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Krompachy. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Vladimíra  PUCHALU, poslanca mestského zastupiteľstva, predsedu  Komisie MsZ 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja  a verejného poriadku. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/B.3: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Ing. Ľuboša ONTKA, poslanca mestského zastupiteľstva, podpredsedu  Komisie MsZ 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja  a verejného poriadku. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať nehnuteľnosť – objekt bývalej materskej školy vrátane pozemku na 

Trangusovej ulici v Krompachoch – stavba súp. č. 351 stojaca na parcele C-KN 1132/1 

a pozemok, parcela C-KN 1132/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1882 m2, ktorá je 

vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.  

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 
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a) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 52.500,00 €, 

nakoľko Gréckokatolícka cirkev má t.č. v nájme prvé nadzemné podlažie tohto objektu 

a znáša na svoje náklady potrebné opravy a údržbu prenajatého priestoru o objekt udržiava 

v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a tým zabraňuje jeho chátraniu. Zámerom 

Gréckokatolíckej cirkvi je nehnuteľnosť ako celok zveľadiť na vlastné náklady a využívať ju 

naďalej  na účely vykonávania náboženských obradov, výchovnovzdelávacích aktivít pre 

duchovný rozvoj a poskytovanie duchovnej služby. Objekt bol dlhodobo mestom 

nevyužívaný, chátral a vzhľadom na jeho technický stav bez následnej rekonštrukcie a opráv 

bola jeho využiteľnosť nemožná.   

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať pozemok na ulici SNP v Krompachoch – parcela C-KN 1668, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a)   uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 17,86 €/m2, nakoľko 

žiadateľ Ing. Štefan Hedvig, bytom Banská č. 13, Krompachy je vlastníkom okolitých 

pozemkov, ktoré nadobudol od mesta v roku 2013 na základe obchodnej verejnej súťaže ako 

stavebný pozemok a predmetná parcela C-KN 1668 nedopatrením nebola daná do súťaže. 

Predmetná časť pozemku je pre mesto inak nevyužiteľná. 
 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

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

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou – materská škola 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 89 670 67 816 - 21 854 

111 predškoláci 2 400 2 400 0 

46 vlastné príjmy 4 000 4 000 0 

Funkčná klasifikácia výdavkov MŠ: 

 

 610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            48 682 €       

 620    Odvody do poistných fondov               17 988 €       

 630    Tovary a služby                  7 546 €       

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

konanie  dobrovoľnej  zbierky pre základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Krompachy 

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyhlasuje 
 dobrovoľnú zbierku 

Usporiadateľ zbierky:              Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42  

       Krompachy, IČO:  329 282 

Účel zbierky:                             zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti Základnej  

       umeleckej školy 

Miesto konania zbierky:           areál pred Hotelom Plejsy 

Spôsob a čas konania zbierky:  ponuka „fašiangového punču“ dňa 6.2.2016 

Spôsob konania zbierky:            príspevok do označenej pokladničky „fašiangový punč“  

       umiestnenej v stánku s ponukou punču 

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :  
   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

       Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionál.  rozvoja    

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: Primátorka mesta  bude občanov informovať 

o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo 

zbierky v Krompašskom spravodajcovi.  

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, 

na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy 

dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce. 

 Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

konanie  dobrovoľnej  zbierky pre ŠJ v ZŠ s MŠ Maurerova 14 a ŠJ v ZŠ Zemanská 2             

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Krompachy 

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyhlasuje 
 dobrovoľnú zbierku 

Usporiadateľ zbierky:             Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,  

                                               IČO:  329 282 

Účel zbierky:                          zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti v školských  

    jedálňach v ZŠ   Zemanská 2, Krompachy a v ZŠ s MŠ  

    Maurerova 14, Krompachy 

Miesto konania zbierky:         areál pred Hotelom Plejsy 

Spôsob a čas konania zbierky: ponuka „pankušiek“ dňa 6.2.2016 na podujatí Pankuškové  

     fašiangy 

Spôsob konania zbierky:          príspevok do označenej pokladničky „pankušky“ umiestnenej  

                  v stánku s ponukou punču 

Osoby zodpovedné za konanie zbierky : Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionál.                                                    

rozvoja    

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: Primátorka mesta  bude občanov informovať 

o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo 

zbierky v Krompašskom spravodajcovi.  

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, 

na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy 

dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce. 

 Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade               

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie splátkového kalendára s dlžníkom – spoločnosťou EKOVER, s.r.o., Spišské Vlachy, 

IČO: 31691021, zastúpenou Ing. Jozefom Perháčom, konateľom spoločnosti na dlžnú sumu 

37.158,77 EUR, vyplývajúcu z nezaplatenej kúpnej ceny za nehnuteľnosti v k.ú. Spišské 

Vlachy, ktorá bude splácaná v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 500,00 EUR. 
 
V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej (prevádzkovej) zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora 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. 12/........zo dňa 

27.01.2016  

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: 

BUDOVY (výmera spolu 834 m2): 

- prevádzková budova vrátane kotolne (SO 02) súpisné číslo 584, stojaca na časti 

pozemku C-KN 1882/1 v k.ú. Krompachy – zastavaná plocha s výmerou 431 m2,  

- vrátnica (SO 03), stojaca na pozemku C-KN 1883/2 - zastavaná plocha s výmerou 

42 m2, 

- prístrešok (SO 05), stojaci na pozemku C-KN 1883/3 - zastavaná plocha 

s výmerou 361 m2 

HALY (výmera spolu 388 m2): 

- hala (SO 08), stojaca na pozemku C-KN 1883/2 - zastavaná plocha s výmerou  

388 m2  

ZASTAVANÉ A OSTATNÉ PLOCHY: 

- nádvorie s výmerou 4.902 m2 

- váha s výmerou 27 m2  

Územie v ktorom sa nachádza zberný dvor je situovaný na Hornádskej ulici v Krompachoch.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť 

výmery parciel, ktoré môžu byť čiastočne zmenené z dôvodu porealizačného zamerania. 

 Účel prenájmu, prevádzky: 

- zabezpečenie prevádzky areálu určeného na zber, zhromažďovanie a dočasné 

skladovanie vybraných odpadov charakteru „ostatné“ z komunálneho odpadu mesta 

Krompachy a okolia pred ich ďalším využitím 

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 

- hala (vrátane zastavanej plochy):    5,30 EUR / m2 / rok   

- budovy (vrátane zastavaných plôch):   2,60 EUR / m2 / rok   

- pozemky (ostatné plochy -  

v katastri vedené ako zastavané plochy):  0,20 EUR / m2 / rok   

 

 Doba nájmu: 

- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 01.02.2016 

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 17.02.2016 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré nemajú voči mestu žiadne 

finančné záväzky po lehote splatnosti. 

4. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú oprávnenie vykonávať zber, výkup, 

zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu odpadov. 

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, 

- spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred 

(12 mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 

mesiacov), 

- počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2020, ktorý  

nesmie byť nižší ako 3  nové pracovné miesta do 31.12.2020, z toho 2 

http://www.krompachy.sk/
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pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny a 1 pracovné miesto pre 

marginalizovnú Rómsku komunitu, 

- vyseparované komunálne odpady musia v roku 2020 dosiahnuť množstvo 

minimálne 282,95 ton za rok 

- upravené komunálne odpady musia v roku 2020 dosiahnuť množstvo 

minimálne 150 ton za rok 

- 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) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od 

nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do  30 dní od termínu jeho splatnosti. 

b) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od 

nájomnej zmluvy, ak nájomca nebude prevádzkovať zberný dvor 

podľa dohodnutého prevádzkového poriadku, 

c) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od 

nájomnej zmluvy, ak nájomca nevytvorí pracovné miesta podľa bodu 

5, 

d) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od 

nájomnej zmluvy, ak nájomca nevyseparuje odpad a/alebo neupraví 

komunálny odpad podľa bodu 5. 

6. Prílohou návrhu bude výpis z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý 

preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 4. V prípade, ak takýto výpis 

z príslušného registra nepreukazuje splnenie podmienky podľa bodu 4, prílohou 

návrhu je okrem výpisu z príslušného registra aj iný doklad preukazujúci splnenie 

podmienky podľa bodu 4. 

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

tieto návrhy zo súťaže vylúčené.  

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 17.02.2016, 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 prenájmu mestským 

zastupiteľstvom. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Nájomná zmluva 

prednostne podlieha schváleniu riadiacim orgánom – Slovenskou agentúrou životného 

prostredia. Následne po schválení 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 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. 

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 
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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 Stanislav Barbuš, zástupca 

primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca 

oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192229 . 

15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú cena celkom za ročný nájom.  

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

Mestský úrad Krompachy 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS ZBERNÝ DVOR“ 

 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 ..................2016 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

Zverejnené v regionálnej tlači dňa ..................... 

       

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o činnosti Mestskej polície v Krompachoch za rok 2015. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy  za rok 2015. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2015. 
 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 14 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy   

č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

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

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- hospodárenie v spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. 

V Krompachoch 27. januára 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

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

neskorších predpisov na  Doplnku č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

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

Krompachy. 
 

V Krompachoch 27. januára 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/F.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Mestský hasičský zbor mesta Krompachy. 
 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 12. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 27. januára 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 12/G.1: 

MsZ v Krompachoch vymenúva: 

Karola Wolfa ml. za veliteľa  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 27. januára 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 


