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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Eva   DERDÁKOVÁ 

členovia  -  Oľga DZIMKOVÁ 

      Igor  JENDRUCH             

    

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 15/D.5 zo dňa 04.05.2016 

schvaľuje zámer predať pozemok na ulici Rázusovej v Krompachoch – parcela E-KN 92857, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy 

zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, za účelom vysporiadania užívaného, 

oploteného areálu okolo rodinného domu vo vlastníctve Elvíry Dirovej. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 16/B.2 zo dňa 18.05.2016 

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

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

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom najmenej za cenu 5,00 EUR za 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. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 3/D.7 zo dňa 18.02.2016 

schvaľuje 1.zámer predať pozemky na Trangusovej ulici v Krompachoch spolu s výmerou 

181 m2 – parcela C-KN 3342/3, ostatné plochy s výmerou 160 m2, ktorá je vo vlastníctve 

mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a ktorá vznikla 

odčlenením od parcely C-KN 3342 v zmysle geometrického plánu č. 22/2014 zo dňa 6.5.2014 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom a pozemok – parcela C-KN 1165, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 za účelom rozšírenia 

pozemku pri rodinnom dome Bc. Jany Bandžuchovej. 

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

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

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom s nasledovnými podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.4: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 3/F.6 zo dňa 18.02.2016 

žiada primátorku mesta 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 Krompachoch 26. októbra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odstúpenie od Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 04.01.2016 uzatvorenej medzi mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Leader Light s.r.o. ako nájomcom na základe 

písomnej žiadosti nájomcu o ukončenie zmluvného vzťahu k 31.10.2016. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom výrobnej haly vrátane zastavaného pozemku v Hnedom 

priemyselnom parku na Hornádskej ulici 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. 20/........zo dňa 

26.10.2016  

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: 

- výrobná hala v Hnedom priemyselnom parku, súpisné číslo 1360, stojaca na 

parcele C-KN 1887/12,  

- pozemok zastavaný výrobnou halou - parcela registra „C“ KN 1887/12, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2 + príslušenstvo (privedené 

inžinierske siete)  

Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách 

mimo zástavby obytných domov na Hornádskej ulici v Krompachoch.  

 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: 

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

 Doba nájmu: 
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- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 09.11.2016 

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

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v periodickej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 7.12.2016 o 12.00 hod. 

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

záväzky voči mestu. 

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) účel využitia výrobnej haly, 

d) spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred (12 

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

e) počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2019, ktorý  

nesmie byť nižší ako 48 nových pracovných miest, a to v súlade s 

podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú 

uzatvorili Mesto Krompachy a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

dňa 13.7.2010, v znení všetkých jej zmien a dodatkov (ďalej ako „zmluva 

o NFP“), a ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta Krompachy.  

f) záväzok nájomcu preinvestovať v prenajatej hale, najneskôr do 31.12.2019, 

objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 1.500.000,00 EUR. 

g) návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

h) súhlas s podmienkami súťaže, 

i) vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 

s nasledovnými podstatnými obsahovými náležitosťami, na ktorých 

vyhlasovateľ trvá: 

I.) nájomca nie je oprávnený meniť účel využitia výrobnej haly danej 

projektom – ľahká alebo stredne ťažká výroba alebo montáž. 

Porušenie tejto povinnosti zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od 

nájomnej zmluvy. 

II.) 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. 

III.) Záväzok nájomcu vytvoriť a udržať nové pracovné miesta 

a preinvestovať finančné prostriedky, v súlade s návrhom.  

IV.) V prípade porušenia povinnosti nájomcu vytvoriť a udržať pracovné 

miesta alebo preinvestovať dohodnutý objem finančných prostriedkov, 

je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a nájomcovi 

budú pre porušenie týchto povinností nájomcu, uložené sankcie 

dohodnuté v nájomnej zmluve. 

V.) V prípade, ak z dôvodu porušenia povinnosti nájomcu vytvoriť 

a udržať pracovné miesta alebo preinvestovať dohodnutý objem 

finančných prostriedkov, búdu prenajímateľovi uložené sankcie, alebo 

ak bude prenajímateľ povinný vrátiť finančné prostriedky udelené na 

základe zmluvy o NFP z dôvodu, že nájomca porušil povinnosť 

vytvoriť a udržať pracovné miesta alebo preinvestovať dohodnutý 

http://www.krompachy.sk/


5 
 

objem finančných prostriedkov, zaväzuje sa nájomca uhradiť 

prenajímateľovi sumu, ktorú musel prenajímateľ na základe zmluvy 

o NFP vrátiť/zaplatiť poskytovateľovi alebo inej oprávnenej osobe.  

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

nie staršieho ako 3 mesiace. 

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

tieto návrhy zo súťaže vylúčené.  

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 7.12.2016, 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, písomne oboznámi všetkých účastníkov o výsledku 

súťaže. 

10. V prípade, že do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov, nedôjde k dohode 

medzi Mestom Krompachy a víťazom súťaže o obsahu nájomnej zmluvy, víťaz stráca 

nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy a predmet nájmu bude ponúknutý záujemcovi, 

ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 

predložených návrhov, pokiaľ Mesto Krompachy neurčí, že víťaz nárok na uzavretie 

nájomnej zmluvy nestráca. 

11. Nájomná zmluva podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy 

v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy do 15 

dní odo dňa jej schválenia mestským zastupiteľstvom, stráca oprávnená osoba 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 

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: 

- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019 – váha kritéria 70 bodov 

- cena celkom za ročný nájom – váha kritéria 30 bodov  

 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 – NÁJOM VÝROBNEJ HALY HPP“ 

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

prijatia návrhu.  
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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 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 952, Hlavná ul. 35 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/ 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. 19/.... zo dňa 26.10.2016 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy. 

 

voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí  

v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch, 

(bývalá Charita) 

 

Predmetom predaja je byt č. 1 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu s.č. 952 na parcele C-KN 2970 vo veľkosti 4079/103182  

a spoluvlastníckeho podielu na pozemku na ktorom je bytový dom postavený vo veľkosti  

4079/103182. 

http://www.krompachy.sk/
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Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená 

 

v celkovej výške 4.500,00 EUR 

 

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, 

Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves je vo výške 7.000,00 EUR. 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

     1. Vyhlásenie súťaže : 07.11.2016 

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 05.12.2016, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

a. meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 

b. špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (byt č. 1 na prízemí, Hlavná 35)  

c. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 4.500 €), 

d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

e. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

f. súhlas s podmienkami súťaže, 

g. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po úplnom 

zaplatení kúpnej ceny, 

b) 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,  

c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 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 05. decembra 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 v mestskom zastupiteľstve. 

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

návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta 

Krompachy. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 

zastupiteľstvom mesta Krompachy. 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. 

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

http://www.krompachy.sk/
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13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 

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

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

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

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

a vykonanie opravy. 

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

15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

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

minimálna cena 

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

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp. referent 

oddelenia majetku Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228 

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore 

Mestský úrad – Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp. Mgr. Miloš Klein, 

tel. 053/4192228. 

18. 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 – byt HLAVNÁ č. 35“ 

 

 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 26. októbra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch - parcela  C-KN 1029/3, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 70 m2, v zmysle geometrického plánu č.19/2016 zo dňa 11.6.2016, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, za účelom vysporiadania oploteného pozemku Ing. Petrovi 

Varechovi a Ing. Zuzane Varechovej, obaja trvale bytom J. Jesenského 646/13, Krompachy, 

do ich bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 350,00 EUR (t.j. 5,00 EUR/m2) a táto 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. 18/B.5 zo dňa 

24.08.2016. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch – parcela C KN 1388/2, 

orná pôda s výmerou 243 m2, 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 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  

 
 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 



10 
 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja časti pozemku na Hlavnej ul. v Krompachoch – parcela C-KN 2849/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.373 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú 

Krompachy Slovenskej pošte a.s,, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 v rozsahu 

určenom geometrickým plánom, ktorý bude vyhotovený v rámci porealizačného zamerania 

stavby na náklady Slovenskej pošty a.s.. 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom, minimálne však vo výške 5,00 EUR/m2, nakoľko 

Slovenská pošta a.s. poskytuje služby obyvateľom mesta Krompachy a širokej verejnosti 

a realizáciu bezbariérového prístupu s cieľom uľahčiť vstup do budovy starším ľuďom, 

mamičkám s kočíkmi a hendikepovaným klientom možno považovať za verejnoprospešnú 

aktivitu. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 33 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 13.533,- 

EUR – dofinancovanie nákladov súvisiacich s vytvorením pracovných miest s finančným 

príspevkom od ÚPSVaR. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 34 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 15 000,- 

EUR – čistenie verejných priestranstiev. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou,  Maurerova 14, Krompachy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 45 000 45 858 0 45 858 

41 dotácia z mesta – výdajná ŠJ 8 000 8 000 130 8 130 

46 vlastné príjmy 6 000 6 000 0 6 000 

41 kapitálové výdavky 0 4 503 0 4 503 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 Rozpočet 2016 v € 

Zdroj financovania schválený po úpravách úprava upravený 

111 dotácia OÚ KE – normatívne f. pr. 580 000 595 482 4 514 599 996 

111 – nenorm. f. pr.: učebnice 0 1 952 0 1 952 

                                      ž.  zo soc. prostr. 2 700 799 0 799 

                                      asistent učiteľa 0 8 864 0 8 864 

                                      dopravné 4 000 3 516 0 3 516 

                                      lyžiarsky kurz 0 4 500 0 4 500 

                                     škola v prírode 0 3 800 0 3 800 

                                      odchodné 0 2 984,40 0 2 984,40 

111 – vybavenie telocvične – bežné výd. 0 2 400 0 2 400 

131F zostatok žiaci so SZP z roku 2015 0 43,61 0 43,61 

131F zostatok norm. z roku 2015 0 3 976 0 3 976 

111 kapitálové výdavky - havária 0 113 000 0 113 000 

41   kapitálové výdavky 0 29 908,71 0 29 908,71 

41 bežné výdavky -  vybavenie telocvične 0 240 0 240 

46 vlastné príjmy 3 300 3 300 0 3 300 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Krompachy k 31.12.2016 v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

NESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o výsledku kontroly:  

- použitie kapitálových prostriedkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia ZŠ Zemanská 

v Krompachoch“, 

- použitie finančných prostriedkov na údržbu verejnej zelene, parkové úpravy a čistenie 

miestnych komunikácií. 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                           primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

OPERAČNÝ   PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev 

v Krompachoch  na obdobie 2016-2017. 
 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o úprave niektorých podmienok 

pri organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 

2016/2017. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 

Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

ústnu informáciu primátorky mesta o požiadavke MAS Sľubica o poskytnutie pôžičky. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na Všeobecne záväznom  nariadení č. 8/2016 o úprave niektorých podmienok 

pri organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.2: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

na  Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

spôsob prevodu cenných papierov a podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií, ktorej predmetom je 22 ks akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.: 

 
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 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení 

neskorších predpisov a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 20/.... zo dňa 26.10.2016 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe 

cenných papierov – akcií z majetku mesta Krompachy a to 

 

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,                     

IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej 

akcie 399,- EUR  

a  

11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,                     

IČO: 31575951 znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy v nominálnej hodnote jednej 

akcie 67,- EUR   

 

/ďalej len „predmet súťaže“/ 
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 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je   

 

v celkovej výške 7.315 € za 22 akcií 

 

(pričom 11 akcií v nominálnej hodnote 399 € sú ponúkané za 570 €  za akciu a 11 akcií v nominálnej 

hodnote 67 € sú ponúkané za 95 € za akciu) 

 

Kúpna cena je splatná do 7 dní od podpísania zmluvy o kúpe cenných papierov. 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

     1.  Vyhlásenie súťaže : 03.11.2016 

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 01.12.2016, 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: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt 

navrhovateľa pri fyzických osobách, a názov, sídlo, IČO, tel. kontakt pri právnických 

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

registra nie starší ako 3 mesiace. 

b. špecifikácia predmetu predaja   

c. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 7.700 €), 

d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

e. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

f. súhlas s podmienkami súťaže, 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 1. decembra 2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom najneskôr do 15 dní od dátumu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

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

návrhom viazaný až do doby 15 dní po vyhodnotení súťaže. 

10. Primátorka mesta uzatvorí s víťazom súťaže zmluvu o kúpe cenných papierov a to najneskôr 

do 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Zmluva o kúpe cenných papierov 

nepodlieha schváleniu 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 kúpnej zmluvy. V takom prípade bude predmet predaja 

ponúknutý 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 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. 

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

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. 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 

16. Kritériom hodnotenia predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 

celý predmet súťaže predložená navrhovateľom. 

 

 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 – PREDAJ AKCIÍ“ 

 

 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 26. októbra 2016 

 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch – parcela C KN 2775/1, ostatné plochy 

s výmerou 356 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy spoločnosti STAFIX 

s.r.o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice, zastúpenej Ing. Pavolom Báštim, konateľom 

spoločnosti za cenu 8.188,00 EUR a táto bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa §9a ods. 1 písm. c) zákona                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Cena v zmysle znaleckého posudku č. 92/2016 

vypracovaného Ing. Stanislavom Hanulom, bola stanovená vo výške 22,19 €/m2, t.j. 7.900,00 

€ za celú výmeru. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2016 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uplatnenie predkupného práva ako obligačného práva podľa ustanovenia §602 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vyplývajúceho z 

Kúpnopredajnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.02.2002 medzi mestom Krompachy ako 

predávajúcim a Ladislavom Nagyom ako kupujúcim, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti 

špecifikované v čl. I. Kúpnopredajnej zmluvy:  

• parcela C-KN 897, ostatné plochy o výmere 1226 m2 

• parcela C-KN 898/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.403 m2 

• parcela C-KN 898/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2 

• parcela C-KN 898/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2 

• parcela C-KN 898/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 

• parcela C-KN 898/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 

• parcela C-KN 898/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 

• parcela C-KN 898/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 

• parcela C-KN 898/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2 

• stavba so súp.č. 201, stojaca na parcele C-KN 898/7 

• stavba so súp.č. 881, stojaca na parcele 898/2 /objekt detskej ozdravovne/ 

• stavba so súp.č. 2589, stojaca na parcele 898/4. 

 

 za celkovú kúpnu cenu schválenú mestským zastupiteľstvom vo výške _______ EUR. 

 

 

V Krompachoch 26. októbra 2016 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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