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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Lívia   KOZLOVÁ 

členovia  -  Eva     DERDÁKOVÁ 

     Marta MIČEKOVÁ   

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prípravu projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť na rok 2016:                                           

Názov investičnej akcie        Fin nák./€. /   

1./ Spevnené plochy a parkoviska Zdravotné stredisko Štúrova      

2./ Prístupový chodník k MŠ ul. Maurerova            

3./ Modernizácia časti  MK ul. Hlavná k bytovému domu č. 41 a chodník ul. Poštová    

4./ Modernizácia MK ul. Jesenského         

5./ Modernizácia časti MK ul. Banská  

6./ Modernizácia parkoviska za poštou                        

7./ Modernizácia účelovej komunikácie  k ZŠ Maurerova  

8./ Modernizácia príjazdového chodníka k bytovému domu Maurerova 11, 12. 

9./ Modernizácia časti MK ul. Lorencova  č. 1-3 

10./ Modernizácia spevnených plôch pred obchodným domom Pokrok 

11./ Krompachy - rozšírenie miestnej Komunikácie ul. Kap. Nálepku  

12./ Modernizácia časti MK ul. Družstevnej 

13./ Modernizácia časti účelovej komunikácie v areáli nemocnice 

14./ Chodník ul. Trangusova pri ceste II/547 na Starú Mašu 

15./ Modernizácia časti MK ul. Kúpeľnej 

16./ Obnova Domu kultúry Krompachy 

17./ Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia budovy mestom na administratívnu budovu pre 

spolky a neziskové organizácie mesta  

 18. Rekonštrukcia, prístavba jedálne – MŠ na ul. SNP Krompachy  

 19. Krompachy zateplenie objektov ZŠ a MŠ Maurerova   

 20. Modernizácia krytej plavárne - plaveckého a detského bazéna, výmena čerpadiel 

a technologického zariadenia 
 21./ Štúdia pre  cyklistický chodník SAD Krompachy  -Kolinovce 

  

Finančné náklady:        62 000,00  €            

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

realizácu stavieb na rok 2016:                                          

Názov investičnej akcie        Fin nák./€. /   

1./ Spevnené plochy a parkoviska Zdravotné stredisko Štúrova      

2./ Prístupový chodník k MŠ ul. Maurerova            

3./ Modernizácia časti  MK ul. Hlavná k bytovému domu č. 41 a chodník ul. Poštová    

4./ Modernizácia MK ul. Jesenského         

5./ Modernizácia časti MK ul. Banská  

6./ Modernizácia parkoviska za poštou                        

7./ Modernizácia účelovej komunikácie  k ZŠ Maurerova  

8./ Modernizácia príjazdového chodníka k bytovému domu Maurerova 11, 12. 

9./ Modernizácia časti MK ul. Lorencova  č. 1-3 

10./ Modernizácia spevnených plôch pred obchodným domom Pokrok 

11./ Krompachy - rozšírenie miestnej Komunikácie ul. Kap. Nálepku  

12./ Modernizácia časti MK ul. Družstevnej 

13./ Modernizácia časti účelovej komunikácie a areáli nemocnice 

14./ Chodník ul. Trangusova pri ceste II/547 na Starú Mašu 

15./ Modernizácia časti MK ul. Kúpeľnej 

16./ Zemanská ul.  – rekonštrukcia chodníkov vrátanie dopravných ekosystémov  

Predpokladané náklady  .................................................................... 110 000 €  

17./ Modernizácia krytej plavárne – plaveckého bazéna,  výmena čerpadiel 

a technologického zariadenia 
Predpokladané náklady ....................................................................... 63 000 € 

18. Krompachy – rekonštrukcia telocvične  ZŠ a MŠ, ul. Maurerova 

19. Obnova NKP č. 2354/0 železiareň, Stará Maša 

 

 V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10.000,- 

EUR v rámci programu 11. Prostredie pre život, podprogram 11.2. Detské ihriská (7.000,-) 

a programu  1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.5 Podpora združeniam 

a organizáciám (3.000,-) z programu, 7. Komunikácie, podprogram 7.1. Starostlivosť 

o miestne komunikácie, položka 7.1.2. Zimná údržba miestnych komunikácií. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 4 – zmena rozpočtu v rámci výdavkových finančných operácií 

v čiastke 500.000,- EUR – dlhodobý investičný úver. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 5 – zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2 000,-  

EUR – v rámci programu 2. Propagácia a marketing, 2.3 Propagácia mesta, cena mesta a 

programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.5 Podpora združeniam 

a organizáciám.  

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 6 – zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 000,- EUR 

– v rámci programu 1. Plánovanie manažment a kontrola, podprogram 1.5 Podpora 

združeniam a organizáciám a programu 1. Plánovanie manažment a kontrola, položka 1.1.1 

Reprezentačné výdavky. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 30.03.2015 (nehnuteľnosti v HPP) 

uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorým sa upravujú 

postupy pri poistnom plnení v prípade poškodenia prenajatého majetku. 

   

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 04.01.2016 (výrobná hala v HPP) 

uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorým sa upravujú 

postupy pri poistnom plnení v prípade poškodenia prenajatého majetku. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2008 uzatvorenej v zmysle § 663 

a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou Nemocnica Krompachy spol. s r. o., ktorým sa upravuje výška nájomného pre 

roky 2016 - 2019. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmluvu o výpožičke, ktorej predmetom je hnuteľný majetok – interiérové vybavenie a IKT 

vybavenie nadobudnuté na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci projektu „Modernizácia 

ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“ v celkovej obstarávacej cene 215.311,06 EUR do 

bezplatného užívania Nemocnici Krompachy spol. s r.o.   

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je vyradené motorové vozidlo Jeep Cherokee: 
 

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/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených 

podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 14/.... zo dňa 22.03.2016 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj vyradeného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

motorové vozidlo Jeep Cherokee 2.5 TD, E.Č SN 222 BC 

Predmetom predaja je motorové vozidlo Jeep Cherokee 2.5 TD, rok výroby 2000, zdvihový 

objem motora 2499 cm3, predpísané palivo – nafta, platnosť TK do 8.10.2016, platnosť 

emisnej kontroly do 8.10.2016, počet najazdených km: 235361 km, pôvodný držiteľ – 

Mestské lesy Krompachy s.r.o. 

Motorové vozidlo je vyradené z majetku mesta, je značné opotrebované vzhľadom k činnosti 

na ktorú bolo využívané.  

Percentuálne vyhodnotenie stavu MV podľa znaleckého posudku: 

Motor, spojka 10 %, Prevodovka 10 %, zadná náprava, rozvodovka, hnací hriadeľ 10 %, 

predná náprava, rozvodovka, hnací hriadeľ 10 %, skriňa karosérie 10 %, výbava karosérie 10 

%, pneumatiky 30 %.    
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 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka motorové vozidlo Jeep Cherokee 2.5. TD je 

stanovená Znaleckým posudkom č. 2/2016 zo dňa 25.2.2016 vo výške  

1.242,00 EUR 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 04.04.2016 

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 26.04.2016, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 

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

obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

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

minimálna kúpna cena, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi motorové vozidlo v technickom stave 

v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si 

vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné 

záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti 

kúpnej ceny,  

b) náklady spojené s prevodom motorového vozidla - prepis v plnej výške bude 

znášať kupujúci. 

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

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 26. apríla 2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

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

lehote. 

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

po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže 

neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie 

záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

podmienky súťaže. 

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 

http://www.krompachy.sk/
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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. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229, resp. Mgr. Miloš 

Klein,        tel. 053/4192228 

16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty vozidla je 

dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 5 

17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

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

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – Jeep Cherokee“  

Vyhodnotenie návrhov 

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

prijatia návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta 

Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri 

otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená 

a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. 

Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                                    
V Krompachoch, dňa ....................    ..................................... 

   Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                                  primátorka mesta 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj nehnuteľnosti – 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, Gréckokatolíckej cirkvi, 
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Farnosti Slovinky, 053 40 Slovinky 70, IČO: 31955584 za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 26/2014 zo dňa 17.2.2014, vyhotoveným Ing. Jozefom Faithom, PhD. vo výške 

52.500,00 EUR. 
Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 12/C.2 zo dňa 

27.01.2016. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na SNP ulici v Krompachoch - parcela  KN-C 1668, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 24 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Krompachy,  za účelom 

scelenia pozemku manželom Ing. Štefanovi Hedvigovi a Ing. Márii Hedvigovej, obaja trvale 

bytom Banská č. 13, Krompachy, do ich bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 

zaokrúhlene 429,00 EUR (t.j. 17,87 EUR/m2) a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 12/C.2 zo dňa 

27.01.2016. 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer predať pozemok na ulici Hlavnej v Krompachoch – parcela C-KN 1033/9, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 307 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, spoločnosti STI, s.r.o., Hlavná 74, Krompachy, za 

účelom zriadenia parkoviska. 

 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, Námestie 

slobody č. 1, Krompachy, IČO: 329 282, konajúceho prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, 

primátorky mesta ako povinným a spoločnosťou STI, spol. s r.o., Hlavná č. 74, Krompachy, 

IČO: 00618900, zastúpenou Jánom Kovalčíkom, konateľom spoločnosti ako oprávneným, na 

pozemok vo vlastníctve mesta - parcela č. C-KN 1042/2, zastavané plochy s výmerou 93 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 9/2016 zo dňa 9.3.2016 vyhotoveným Jánom Zemanom, 

geodetom. 

Predmetom zmluvy bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného strpieť vybudovanie 

prístupovej cesty k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti STI, spol. s r.o. na slúžiacich 

pozemkoch v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2016 zo dňa 9.3.2016 

vyhotovenom Jánom Zemanom. Hodnota vecného bremena bude vo výške nákladov na 

vybudovanie prístupovej cesty, oplotenia a revitalizácie okolitého územia.  

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2015 v celkovej výške 218.914,68 EUR. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2015 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 

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

zákonov  uzatvára ho týmto výrokom :   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia vo výške 197.688,92 € zistený podľa § 2 písm. b)  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 81.868,59 € 

  -   zostatok z prebytku hospodárenia sa použije na tvorbu peňažných fondov. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 do fondov takto:                

             

    -   80 % prostriedkov,   t. j.     158.151,14  €  do rezervného fondu 

    -   20 % prostriedkov,   t. j.       39.537,78  €  do fondu rozvoja bývania       

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

    a) úrok vo výške 0,24 € za rok 2015 na účte sociálneho fondu ako  príjem sociálneho    

        fondu 

     b) poplatok vo výške 78,81 € za rok 2015 na účte sociálneho fondu ako  výdavok   

         sociálneho fondu. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2015 vo  výške   

79.511,87 €    s vyúčtovaním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok  hospodárenia  

minulých rokov.  

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2016 podľa predloženého poslaneckého návrhu 

poslanca MsZ Igora Jendrucha: 

por.č. organizácia názov projektu výška dotácie 

  ŠPORT   34 000 

1 FK Pokrok Krompachy Futbal 2016 18 000 

2 Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o. Učinkovanie v basketbalových súťažiach - žiačky 5 600 

3 Triatlon - duatlon - maraton klub Krompachy Propagácia a rozvoj športu, podpora zdravého pohybu 400 

4 MŠK Krompachy Podpora činnosti Freeride klubu 500 

5 MŠK Krompachy Podpora činnosti RTVŠ 700 

6 MŠK Krompachy Turistický prechod krompašskými vrchmi 1 000 

7 MŠK Krompachy Cyklistické preteky do vrchu 300 

8 MŠK Krompachy Stolnotenisový oddiel a jeho aktivity 500 

9 MŠK STO Krompachy Činnosť oddielu 2 000 

10 BKM DASTET Krompachy Basket klub mládeže Dastet Krompachy 5 000 

  OSTATNÉ   5 000 

11 Ľudia a perspektíva Zvyš.kvality života ľudí so ZP, rodín odkázaných na soc.dávky 250 

12 Slovenský zväz zdravotne postihnutých Činnosť organizácie podľa plánu práce na rok 2016 400 

13 Miestny odbor Matice slovenskej Celospoloenské a kultúrne aktivity 400 

14 Gymnázium  Krompachy  Európsky mládežnícky seminár, Nemecko 200 

15 Gymnázium  Krompachy  Priateľstvo bez hraníc 800 

16 Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA Podpora a propagácia aktiví zboru 500 

17 Dychová hudba - združenie priateľov dychovky Podpora činnosti OZ Dychová hudba v Krompachoch 800 

18 Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy Činnosť DHZ Krompachy 400 

19 Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy Ochrana pred požiarmi , odborná a represívna činnosť 200 

20 FS Krompašan Činnosť FS 900 

21 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sp. Vlachy Obnova kancelárie a sociálneho zariadenia 150 

  SPOLU   39 000 
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V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške úverového rámca od Slovenskej sporiteľne 

a.s., za účelom zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – rekonštrukcie miestnych 

komunikácií, chodníkov a parkovísk na území mesta Krompachy vo výške 500.000 € s dobou 

splatnosti 5 rokov. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o potvrdení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Krompachy. 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

podania Ing. Mareka Németha, ul. Medzilaborecká č. 21, 821 01 Bratislava 2, č. OOSaSV 

2187/2016 zo dňa 10.2.2016 a č. OOSaSV 10729/2016 zo dňa 29.2.2016.  

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k dodržaniu podmienok prijatia návratných 

zdrojov financovania podľa § 12 ods. 7) a § 18f ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.    

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

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

Krompachy podľa stavu k 31.12.2015 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2015. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2015, podľa § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. c) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy  za rok 2015.     

 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/D.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení o potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

na území mesta Krompachy. 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 14. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. marca 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 14/E.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer prenajať časť pozemku na Banskej ulici v Krompachoch – parcela C-KN 485/3, diel 1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 49 m2, parcela C-KN 485/4, diel 4, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 1 m2, parcela C-KN 485/5, diel 3, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 25 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Krompachy zapísané v liste vlastníctva č. 

2287 pre k.ú. Krompachy a ktorá vznikla odčlenením od parciel E-KN 70234, E-KN 90243/4 

a E-KN 92443/11 v zmysle geometrického plánu č. 50/2012 zo dňa 14.05.2012 vyhotoveného 

Jánom Zemanom, geodetom, za účelom zriadenia parkoviska pri rodinnom dome Ing. Jána 

Mnícha. 

 
 

V Krompachoch 22. marca 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
 


