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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Lívia   KOZLOVÁ 

členovia  -  Slávka ŠMIDOVÁ 

     Ľuboš  ONTKO 

      

                   

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

Ing. Zuzanu VARECHOVÚ, bytom J. Jesenského 13, Krompachy, za členku komisie MsZ 

finančnej a majetkovej. 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na ulici Dolina v Krompachoch – parcela C KN 804, trvalé trávnaté porasty 

s výmerou 194 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k.ú. Krompachy a to Lukášovi 

Kopancovi, bytom Maurerova 61, 053 42 Krompachy za cenu 970,00 € a táto bude zaplatená 

najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku v zmysle 

znaleckého posudku č. 55/2017 zo dňa 19.7.2017 je vo výške 970,00 € za celú výmeru (t.j. 

5,00 €/m2).  
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.2: 

MsZ v Krompachoch 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 nehnuteľností stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu  

5,00 €/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 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predkladanie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku - budovy súp. č. 346 

na Trangusovej ulici v Krompachoch (Mestské lesy) vrátane priľahlého pozemku: 
 

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. 30/.... zo dňa 23.08.2017 

 

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: 

 budova so súp. č.  346 na ulici Trangusovej v Krompachoch vrátane zastavaného 

pozemku - parcela C-KN 1148, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m2 
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a priľahlého pozemku – parcela C-KN 1146, záhrady s výmerou 887 m2, zapísané v 

liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka nehnuteľný majetok stanovená na základe 

Znaleckého posudku č. 22/2017 zo11.08.2017 spracovaného Ing. Jánom Hrabinským a to vo 

výške: 

46.600 EUR 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 03.09.2017 

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 09.10.2017, 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 nehnuteľný majetok v technickom stave 

v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

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 09. októbra 2017, 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 hnuteľný majetok 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 

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 referent oddelenia správy 

majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku 

nehnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228.  

16. Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností  je dostupný 

k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

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 – budova TRANGUSOVA ul. “  

 

 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 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nebytového priestoru č. 9 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome 

súp. č. 1119 na ulici Mlynská č. 5 v Krompachoch vo výmere 71 m2 zapísanom v liste 

vlastníctva č.1647 pre k.ú. Krompachy MUDr. Anne Petrekovej, IČO: 35 513 101, Mlynská 

5, 053 42 Krompachy. 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že MUDr. Petreková 

mala do súčasnej doby uzatvorenú nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bol vyššie uvedený 

nebytový priestor so Spoločenstvom vlastníkov bytov Mlynská 5, Krompachy.                      

Po vzájomných rokovania medzi Spoločenstvom vlastníkov bytov a mestom Krompachy         

a v súvislosti s faktom, že vlastníkom nebytového priestoru je mesto Krompachy, bude 

zmluvný nájomný vzťah uzavretý priamo medzi nájomcom a výlučným vlastníkom 

nebytového priestoru, t.j. mestom Krompachy. Využitie inštitútu osobitného zreteľa 

navrhujeme               z dôvodu, predkladaný návrh prevodu majetku mesta spĺňa podmienku 

verejnoprospešného účelu využitia nehnuteľnosti z dôvodu, že ide o zariadenie na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré bude zabezpečovať celkové zlepšenie kvality a 

účinnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v meste s dôrazom na dlhoročné 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti MUDr. Anny Petrekovej pre obyvateľov mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a MUDr. Annou Petrekovou, IČO: 35 513 101, Mlynská 5, 053 42 

Krompachy ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru č. 9 

nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1119 na ulici Mlynská č. 5                    

v Krompachoch vo výmere 71 m2 zapísanom v liste vlastníctva č.1647 pre k.ú. Krompachy na 

dobu určitú - 10 rokov za cenu 18,59 EUR za 1 m2 ročne. 

     

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom časti nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom 

dome súp. č. 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch zapísanom v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. 

Krompachy a to vo výmere 45 m2 spoločnosti ZUZUL s.r.o., IČO: 50 726 633, Viťaz 494, 

082 38 Víťaz zastúpenej Zuzanou Uličnou, konateľkou spoločnosti.  

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka má 

nebytový priestor v prenájme od roku 2013 a počas tejto doby nájmu investovala                  

do stavebných úprav a rekonštrukcie nebytového priestoru značné finančné prostriedky 

z vlastných zdrojov. Dôvodom opätovného prenájmu nebytového priestoru je zmena právnej 

formy podnikania súčasných nájomcov.  
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou ZUZUL s.r.o., IČO: 50 726 633, Viťaz 494, 082 38 Víťaz 

ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom časti nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho 

sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch zapísanom 

v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy a to vo výmere 45 m2 na dobu určitú - 10 rokov      

za cenu 18,55 EUR za 1 m2 ročne. 
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom časti nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom 

dome súp. č. 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch zapísanom v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. 
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Krompachy a to vo výmere 45 m2 spoločnosti Adriana Pavľaková s.r.o., IČO: 50 817 761, 

Kolinovce 69, 053 42 Kolinovce zastúpenej Adrianou Pavľákovou, konateľkou spoločnosti.  

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka má 

nebytový priestor v prenájme od roku 2013 a počas tejto doby nájmu investovala                   

do stavebných úprav a rekonštrukcie nebytového priestoru značné finančné prostriedky 

z vlastných zdrojov. Dôvodom opätovného prenájmu nebytového priestoru je zmena právnej 

formy podnikania súčasných nájomcov.  
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Adriana Pavľaková s.r.o., IČO: 50 817 761, Kolinovce 69, 

053 42 Kolinovce ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom časti nebytového priestoru č. 

3 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1050 na ulici SNP č. 1 v 

Krompachoch zapísanom v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy a to vo výmere 45 m2 na 

dobu určitú - 10 rokov za cenu 18,55 EUR za 1 m2 ročne. 

     

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Priemyselného parku v Krompachoch 

zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

 pozemok parcele C KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2, 

 pozemok parcele C KN 1716/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.895 m2, 

 pozemok parcele C KN 1887/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11.564 m2, 

 pozemok parcele C KN 1887/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

 pozemok parcele C KN 1887/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

 pozemok parcele C KN 1889/51, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2 , 

 výrobná hala, súp.č. 1360 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/12, zastavané 

plochy 

a nádvoria s výmerou 3513 m2, 
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 montážna hala, súp.č. 1361 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/11, zastavané 

plochy 

a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

 prevádzková budova, súp.č. 1362, nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/7, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

 administratívna budova, súp..č. 296, nachádzajúca sa na parcele C KN 1889/51, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2, 

spolu s príslušenstvom stavieb (prípojky vody, plynu, VN, NN, požiarny rozvod 

vrátane 

hydrantov a kanalizácie) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej VHS-

SKPROJEKT,s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina.. 

spoločnosti BPS D&V s.r.o., IČO: 47 958 952, so sídlom Poľná 675, 055 61 Jaklovce  za 

účelom vytvorenia výrobnej prevádzky v priestoroch Priemyselného parku Krompachy za 

ročné nájomné: stavby – 5,30 €/m2/rok, budovy – 2,60 €/m2/rok, pozemky – 0,20 €/m2/rok . 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, spoločnosť BRAKEL 

GROUP HOLDING B.V. (100% spoločník spoločnosti BPS D&V s.r.o.) prejavila eminentný 

záujem o vytvorenie výrobnej prevádzky v disponibilných priestoroch priemyselného parku v 

meste Krompachy. Komplexný prenájom hál a areálu priemyselného parku jednému 

investorovi predstavuje zo strednodobého hľadiska vyšší predpoklad naplnenia podmienok 

vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a synergicky aj 

dopadových ukazovateľov projektu, t.j. počet novovytvorených pracovných miest a 

preinvestované finančné prostriedky. 

Z dôvodu niekoľkoročnej neúspešnej snahy mesta komplexne obsadiť priemyselný park 

považujeme využitie inštitútu osobitného zreteľa v tomto konkrétnom prípade za špecifickú 

situáciu z dôvodu, že etablovanie nadnárodného investora predstavuje potenciál zvýšenia 

zamestnanosti v meste Krompachy a blízkom okolí a rovnako reálne naplnenie ukazovateľov 

ako podmienky realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Využitie tejto zákonnej 

možnosti prenechania majetku mesta do nájmu bude spĺňať kritéria účelnosti a efektívnosti a 

to najmä s prihliadnutím na dopad úspešného etablovania spoločnosti v súvislosti s 

posilnením konkurencieschopnosti mesta Krompachy a okolia s následným rastom 

zamestnanosti.  
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme nehnuteľnosti uzavretú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom 

a spoločnosťou BPS D&V s.r.o., IČO: 47 958 952, so sídlom Poľná 675, 055 61 Jaklovce ako 

nájomcom, ktorej predmetom je  prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Priemyselného 

parku v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

 pozemok parcele C KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2, 

 pozemok parcele C KN 1716/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.895 m2, 
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 pozemok parcele C KN 1887/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11.564 m2, 

 pozemok parcele C KN 1887/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

 pozemok parcele C KN 1887/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

 pozemok parcele C KN 1889/51, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2 , 

 výrobná hala, súp.č. 1360 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/12, zastavané 

plochy 

a nádvoria s výmerou 3513 m2, 

 montážna hala, súp.č. 1361 nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/11, zastavané 

plochy 

a nádvoria s výmerou 2.584 m2, 

 prevádzková budova, súp.č. 1362, nachádzajúca sa na parcele C KN 1887/7, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, 

 administratívna budova, súp..č. 296, nachádzajúca sa na parcele C KN 1889/51, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 397 m2, 

spolu s príslušenstvom stavieb (prípojky vody, plynu, VN, NN, požiarny rozvod 

vrátane 

hydrantov a kanalizácie) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej VHS-

SKPROJEKT,s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 

na dobu určitú - 10 rokov za za ročné nájomné: stavby – 5,30 €/m2/rok, budovy – 2,60 

€/m2/rok, pozemky – 0,20 €/m2/rok . 

S vypustením vety v bode 9.4: Záväzky nájomcu podľa tohto bodu tejto zmluvy sa 

nepovažujú za sankcie ale za osobitný zmluvný nárok prenajímateľa. 

 

  

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na spolufinancovanie projektu  

„Oprava Hasičskej zbrojnice v Krompachoch“  v zmysle žiadosti o poskytnutí dotácie 

v rámci vyhlásenej Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

Ministerstva vnútra SR vo výške 5% z celkových  výdavkov a zabezpečenie financovania 

ostatných výdavkov nad rámec poskytnutej dotácie v celkovej výške 7.434,23 € 

 

Celkové výdavky projektu:  37.434,23 € 

Dotácia:    30.000,00 € 

5% z celkových výdavkov:    1.871,71 € 

Ostatné výdavky:     5.562,52 € 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemkov na Sadovej ulici v Krompachoch s celkovou výmerou 522 m2, 

zapísaných v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu             

č. 6/2013 zo dňa 4.7.2013, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom: 

 

diely 3-8 odčlenené od parcely E-KN 92457, zastavané plochy a nádvoria s celkovou 

výmerou 2974 m2 

- diel č. 3  s výmerou 108 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/6 

- diel č. 4 s výmerou 116 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/3 

- diel č. 5 s výmerou 194 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/5 

- diel č. 6 s výmerou 57 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/3 

- diel č. 7 s výmerou 2 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/9 

- diel č. 8 s výmerou 8 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/9 

 

diel č. 9 s výmerou 37 m2, pričleneným k parcele C-KN 122/6, odčlenený od parcely E-KN 

91776/1, orná pôda s výmerou 159 m2 v zmysle geometrického plánu č. 6/2013 zo dňa 

4.7.2013, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom,  

 

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 nehnuteľností stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu  

5,00 €/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 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a na odstránenie havarijného 

stavu v celkovej výške 153.155,00 €: 

 

Kapitálové výdavky vo výške 141.615 € 
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1. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 118.615,00 €          

na rekonštrukciu Domu kultúry 

2. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 23.000,00 €         

na investičnú akciu „Modernizácia schodov a chodníka k BD s.č. 935“ 

 

Odstránenie havarijného stavu vo výške 11.540 € 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu strechy na objekte 

Zberného dvora na Hornádskej ulici v celkovej výške 11.540,00 €. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 24  

zmena rozpočtu prevod z rezervného fondu a použitie rezervného fondu vo výške 

153.155,- EUR na kapitálové výdavky (rekonštrukcia Domu kultúry a investičná akcia 

Modernizácia chodníkov na Maurerovej ulici pred BD s.č. 935) a odstránenie havarijného 

stavu (strecha ZD). 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 25  

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 6.000,- EUR presunom finančných 

prostriedkov z Programu 3, Podprogramu 3.2 -Interné informačné služby a z Programu 

1, Podprogramu 1.3. – Rozpočtová, daňová politika, audit na Program 14, Podprogramu 

14.1, Prvok 14.1.2 – Výdavky spojené s činnosťou MsÚ (kancelárske potreby, všeobecný 

materiál) a Program 14, Prvok 14.2.1 – Všeobecná pracovná oblasť (§ 51 a). 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 



12 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 26  

úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 10.000,- EUR 

presunom finančných prostriedkov z Programu 3, Podprogramu 3.3, Prvku 3.3.1 – 

Obstaranie majetku mesta a z Programu 10, Podprogramu 10.2, Prvku 10.2.2 – Dom 

kultúry na Program 8, Podprogram 8.2 – Originálne kompetencie (6% navýšenie 

tarifných platov učiteľov). 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 27 

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 7.000,- EUR presunom finančných 

prostriedkov z Programu 13, Podprogramu 13.1 –Správa, oprava a údržba bytov na 

Program 13, Podprogram 13.5 – Náklady na byty BHMK, BD, SVB. 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 28 

úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 32.400,- EUR 

presunom finančných prostriedkov z Programu 1, Podprogramu 1.2, Prvku 1.2.1 – 

Investičné akcie (kapitálový výdaj) na Program 1, Podprogram 1.2, Prvok 1.2.1 – 

investičné akcie (bežný výdaj) – (prevádzka HPP, zhodnotenie sutín Banícka štvrť)               

a Program 5, Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana (energie PZ) a Program 9, 

Podprogram 9.5 – Stolnotenisová herňa (energie herňa). 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 



13 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

splátkový kalendár pre spoločnosť Mestské lesy Krompachy s.r.o., so sídlom na Trangusovej 

ulici č. 9, 053 42 Krompachy, IČO: 43775578 za neuhradený nájom lesných pozemkov 

v zmysle Zmluvy o prenájme lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva zo dňa 

30.10.2007, v znení Dodatkov 1-4 a za neuhradený nájom za nebytové priestory v zmysle 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov, pozemku a zariadení zo dňa 30.10.2007 v znení 

Dodatkov 1-2. Celková dlžná suma je vo výške 17.366,46 €, doba splatenia dlhu v zmysle 

splátkového kalendára je 5 rokov.  
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ Mgr. Lenke ŠOLDROVEJ. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených  

„Cenou mesta Krompachy“. 

 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu  vo výške 80,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu 

Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených „Cenou primátora mesta Krompachy“.  

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 40,-- € za udelenie Striebornej plakety za bezplatné darcovstvo 

krvi pre občanov mesta Krompachy a za udelenie Čestného uznania primátora mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Finančnú odmenu vo výške 30,-- € za udelenie Bronzovej plakety za bezplatné darcovstvo 

krvi pre občanov mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2017. 

 

Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 

 Výstavba – kapitálové výdavky:                                                          

Názov investičnej akcie :                  

 

     1./ Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry vnútrobloku v meste Krompachy 

(výškopis-polohopis,  spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie). 

2./ Obnova chodníkov a spevnených plôch na ul. Maurerovej, SNP, 29.augusta, 

Hornádskej, Stará  

(spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie). 

3./ Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň Stará Maša  

( doplnenie PD). 
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.27: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova: 

1.    základné vzdelávanie bez zmeny  

     

Zdroj financovania 

Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 595 000 615 000 0 615 000,00 

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)         

111 príspevok na učebnice 0 169 0 169 

111 dopravné 4 000 3 454 0 3 454,00 

111asistent učiteľa  0 7 530 0 7 530,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 600 260 0 260 

111 odchodné 0 2 153 0 2 153 

111 príspevok na školu v prírode 0 3 000 0 3 000,00 

111 lyžiarsky kurz 0 5 250 0 5 250,00 
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131G presun z r. 2016 normatívne 0 11 541,88 0 11 541,88 

131G presun z r. 2016 žiaci zo soc. 

prostr. 0 4 0 4 

46 vlastné príjmy  3 500 3 500 0 3 500,00 

spolu 603 100 651 861,88 0,00 651 861,88 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         385 272,00 

  620  Odvody do poistných fondov                               142 216,00 

  630  Tovary a služby 

 

120 419,88 

  640  Bežné transfery  

 

3 954,00 

  Spolu 

 

651 861,88 

   

2. materská škola z hodnoty 131 035,92 € na 132 756,92 €  
 

 
Schválený Schválený  Návrh  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

46 dotácia z mesta 112 746 120 746 1 721 122 467 

111 predškoláci - dotácia od štátu 1 900 3 767 0 3 767 

131 G presun z r. 2016 predškoláci 0 522,92 0 522,92 

46 vlastné príjmy 5 000 6 000 0 6 000 

spolu  119 646 131 035,92 1 721,00 132 756,92 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         81 927,00 

  620  Odvody do poistných fondov                               30 245,00 

  630  Tovary a služby 

 

20 084,92 

  640  Bežné transfery  

 

500 

  Spolu 

 

132 756,92 

   

3. školské stravovanie z hodnoty 73 950 € na 74 281 €  

              

    
 Schválený Schválený  Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 50 000 50 950 331 51 281 

41 dotácia z mesta – výdajná ŠJ 10 000 10 000 0 10 000 

46 vlastné príjmy 9 000 13 000 0 13 000 

spolu 69 000 73 950 331 74 281 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 42 042,00  
 620    Odvody do poistných fondov  

 
14 751,00   

630    Tovary a služby  

 
16 988,00 

  640    Bežné transfery   

 
500,00 
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Spolu 

 
74 281,00 

 
 

 

4. školský klub detí z hodnoty 29 500 € na 29 935 €  

 

 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  27 453 26 000 435 26 435 

46 vlastné príjmy 3 500 3 500 0 3 500 

spolu 30 953 29 500 435 29 935 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            18 298,00 

  620  Odvody do poistných fondov                              6 366,00 

  630  Tovary a služby 

 
5 271,00 

 
 

Spolu 

 
29 935,00 

   
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.28: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu ZŠ Zemanská: 

1 základné vzdelávanie bez zmeny  

 

 
Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

Normatívne (111 - dotácia od štátu) 355 000 357 500 0 357 500 

Nenormat. f. pr.(111 - dotácia od štátu):         

111 príspevok na učebnice 0 60 0 60 

111 dopravné 1 400 1 414 0 1 414 

111asistent učiteľa  0 1 506 0 1 506 

111 vzdelávacie poukazy 0 614 0 614 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 500 5460 0 5460 

111 príspevok na školu v prírode 0 1 400 0 1 400 

111 lyžiarsky kurz 0 2 700 0 2 700 

46 vlastné príjmy  2 500 2 500 0 2 500 

spolu 360 400 373 154 0 373 154 

 

 

v € 
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Ukazovatele hlavných kategórií: 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 237 605,00 

  620    Odvody do poistných fondov  

 
84 384,00 

  630    Tovary a služby  

 
50 365,00 

  640    Bežné transfery   

 
800,00 

  Spolu 

 
373 154,00 

   

2. školské stravovanie z hodnoty 47 020 € na 47 243 €   

       

      

    
 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 28 500 25 520 223 25 743 

41 dotácia z mesta - havária 0 12 000 0 12 000 

46 vlastné príjmy 6 000 9 500 0 9 500 

spolu 34 500 47 020 223 47 243 

Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 24 215,00  
 620    Odvody do poistných fondov  

 
8 463,00  

 630    Tovary a služby  

 
14 465,00 

  640    Bežné transfery   

 
100,00 

  Spolu 

 
47 243,00 

   

3.   školský klub detí z hodnoty 27 900 € na 28 361 €   

       

      

    
 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  24 661 24 400 461 24 861 

46 vlastné príjmy 3 000 3 500 0 3 500 

spolu 27 661 27 900 461 28 361 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            18 197,00 

  620  Odvody do poistných fondov                              6 360,00 

  630  Tovary a služby 

 
3 804,00 

  Spolu 

 
28 361,00 

  V Krompachoch 23. augusta  2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.29: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ SNP: 

1. základné vzdelávanie z hodnoty 505 384,01 € na 507 965,51   

                         

 
Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

Normatívne (111 - dotácia od štátu) 460 000 485 619 2 581,50 488 200,50 

Nenormatívne f. pr.:         

111 príspevok na učebnice 0 218 0,00 218,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 8 000 17 940,00 0,00 17 940,00 

131G presun z r. 2016 0 495,52 0,00 495,52 

46 vlastné príjmy  700 1 111,49 0,00 1 111,49 

spolu 468 700 505 384,01 2 581,50 507 965,51 

     

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 332 355,50 

  620    Odvody do poistných fondov  

 
119 690,00 

  630    Tovary a služby  

 
54 020,01 

  640    Bežné transfery   

 
1 900,00 

  Spolu 

 
507 965,51 

   

2.   školský klub detí z hodnoty  11 037 € na 11 198 €  

       

 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  10 900 11 037 161 11 198 

46 vlastné príjmy 0 0 0 0 

spolu 10 900 11 037 161 11 198 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            7 001,00 

  620  Odvody do poistných fondov                              2 537,00 

  630  Tovary a služby 

 
1 660,00 

  Spolu 

 
11 198,00 
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3. výdajná školská jedáleň z hodnoty 2 500 € na 2 539 €   

       

 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  2 500 2 500 39 2 539 

46 vlastné príjmy 0 0 0 0 

spolu 2 500 2 500 39 2 539 

Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            1 408,00 

  620  Odvody do poistných fondov                              492,00 

  630  Tovary a služby 

 
639,00 

  Spolu 

 
2 539,00 

   

5. materská škola z hodnoty 44 539 € na 44 798 €  

 

 
Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 49 488 39 796 259 40 055 

111 predškoláci - dotácia od štátu 2 800 4 743 0 4 743 

46 vlastné príjmy  0 0 0 0 

spolu 52 288 44 539 259 44 798 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 22 130,00 

  620    Odvody do poistných fondov  

 
8 216,00 

  630    Tovary a služby  

 
13 952,00 

  640    Bežné transfery   

 
500,00 

  Spolu 

 
44 798,00 

   
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.30: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Materská škola Hlavná  
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1. predškolská výchova z hodnoty 237 900 € na 240 588  

 

 
Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 215 100 213 600 2 688 216 288 

41 dotácia z mesta-havária 0 12 300 0 12 300 

111 predškoláci 4 500 6 000 0 6 000 

46 vlastné príjmy  6 000 6 000 0 6 000 

spolu 225 600 237 900 2 688 240 588 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 134 760,00 

  620    Odvody do poistných fondov  

 
46 633,00 

  630    Tovary a služby  

 
58 995,00 

  640    Bežné transfery   

 
200,00 

  

 

Spolu 240 588,00 

   

2. školské stravovanie z hodnoty 45 800 € na 46 029 €   
 

 Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 37 000 39 500 229 39 729 

46 vlastné príjmy 6 300 6 300 0 6 300 

spolu 43 300 45 800 229 46 029 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 26 553,00  
 620    Odvody do poistných fondov  

 
9 829,00  

 630    Tovary a služby  

 
8 171,00 

  640    Bežné transfery 

 
1 476,00 

  Spolu 

 
46 029,00 

   

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.31: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Centrum voľného času PRIMA z hodnoty 77 811 € na 78 358 €  
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Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 46 724 46 724 547 47 271 

41 dotácia z obcí 6 000 6 000 0 6 000 

111 vzdelávacie poukazy 16 000 17 587 0 17 587 

46 vlastné príjmy  7 500 7 500 0 7 500 

spolu 76 224 77 811 547 78 358 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 

 

v € 

  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 36 646,00 

  620    Odvody do poistných fondov  

 
20 522,00 

  630    Tovary a služby  

 
21 190,00 

  Spolu 

 
78 358,00 

   

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.32: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základnej umeleckej škole z hodnoty 349 485 € na 353 945 €   
 

 
Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  304 485 324 485 4 460 328 945 

41 dotácia z mesta - havária 0 5 000 0 5 000 

46 vlastné príjmy 16 000 20 000 0 20 000 

spolu 320 485 349 485 4 460 353 945 

     Ukazovatele hlavných kategórií: 
 

v € 
  610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 238 991,00 
  620    Odvody do poistných fondov  

 

84 679,00 
  630    Tovary a služby  

 

30 275,00 
  Spolu 

 

353 945,00 
   

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.33: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zvýšenie zálohových platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome na ul.    

29. augusta 7, 8 z 0,22 €/m2 na 0,70 €/m2 podlahovej plochy bytu s účinnosťou od 1.9.2017. 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.34: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zvýšenie zálohových platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome Stará 

Maša 6 z 0,17 €/m2 na 0,70 €/m2 podlahovej plochy bytu s účinnosťou od 1.9.2017. 

  

V Krompachoch 23. augusta  2017 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.35: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zvýšenie nájmu na pôvodnú  sumu pánovi Jurajovi Križkovi, bytom Maurerova 61, Krompachy 

s účinnosťou od 1. 9. 2017. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.36: 

spracovanie štúdie na prepojenie objektu Domu služieb s.č. 1103 a Obchodného domu 

s.č. 70 na ul. Hlavnej  riešiť len formou vizualizácie a financovať z bežných výdavkov na 

základe poslaneckého návrhu poslankyne Evy Derdákovej. 

 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.37: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnok č.1 k Zriaďovacej listine Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30.06.2017. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledku kontroly:  

- výdavky za zber, odvoz komunálnych odpadov, výdavky za separovaný zber, výdavky 

za poplatok za uloženie odpadu na skládke 

- plnenia uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 

- dodržiavania VZN č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia so zreteľom na 

dodržiavanie zákona  

č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zn.n.p. 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                              primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2017. 
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 9 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 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, SNP 

47, Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

písomnú informáciu o personálnom obsadení orgánov Detskej nadácie Mesta Krompachy.   

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 21 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny o realizácií projektu „Zdravé 

komunity“ na území mesta Krompachy a výkone pracovnej činnosti asistenta osvety zdravia. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

1. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  Oľge DZIMKOVEJ. 

2. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Ing. Jane TUREKOVEJ. 

3. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Mgr. Jozefovi 

PALUŠÁKOVI. 

4. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Ľubomírovi 

BRAVČOKOVI. 

5. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Mgr. Darine 

KANDROVEJ. 

6. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Mgr. Anne 

PUSTAYOVEJ. 

7. Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ Mgr. Slavomíre 

KAŠICKEJ. 

8. Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ Gizele 

ŠČURKOVEJ. 

9. Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ Silvii 

VOJTEKOVEJ. 

10. Udelenie ocenenia „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ Róbertovi 

TEJBUSOVI. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/D.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. 9 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 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva:  

Karola WOLFA ml. z funkcie veliteľa  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva:  

Mgr. Dávida ŠOLTÉSA, člena komisie MsZ finančnej a majetkovej na základe písomnej 

žiadosti. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.3: 

MsZ v Krompachoch odvoláva:  

Mgr. Jakuba HORVÁTHA, člena komisie MsZ kultúry a mládeže na základe písomnej 

žiadosti. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/F.1: 

MsZ v Krompachoch vymenúva:  

Jána Holdu za veliteľa  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/G.1: 

MsZ v Krompachoch súhlasí:  

realizáciou projektu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred 

železničnou stanicou v meste Krompachy“ 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/G.2: 

MsZ v Krompachoch súhlasí:  

s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky ako 

prenajímateľom a mestom Krompachy ako nájomcom v súvislosti s realizáciou projektu 

„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou 

v meste Krompachy“, predmetom ktorej budú nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky : 

a) zapísané v liste vlastníctva č. 2543 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela E KN 70682/11, ostatná plocha v požadovanej výmere 1.602 m2, 

- parcela E KN 70682/51, ostatná plocha v požadovanej výmere výmere 385 m2, 

- parcela E KN 70682/52 vo výmere 1.057 m2, 

b) zapísané v liste vlastníctva č. 200 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela C KN 1902, zastavané plochy a nádvoria v požadovanej výmere 826 m2, 

- parcela C KN 2316, ostatná plocha v požadovanej výmere 14,6 m2, 

v celkovej požadovanej výmere 3.884,60 m2 za dohodnuté nájomné vo výške 0,10 €/1m2/rok. 

 

 V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/H.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja časti pozemku na Lorencovej ulici v Krompachoch – parcela C KN 980/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4.666 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy. 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/H.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

predaj bytu č. 17 na druhom nadzemnom podlaží v bytovom dome súp. č. 796, Hlavná ul. 23 

v Krompachoch, Petronele Bujňákovej, bytom Richnava č. 34 za kúpnu cenu 15.000 EUR. 

 
 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/H.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Mikulášom 

Štefankom, rod. Štefankom, bytom Krakovska 5, 040 11 Košice ako predávajúcim, ktorej 

predmetom je predaj nehnuteľností na Trangusovej ul. v Krompachoch, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 609 pre k.ú. Krompachy: 

 

 parcela E KN 90718, trvalé trávnaté porasty s výmerou 194 m2, zapísaná Okresným 

úradom, Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy, 

 parcela E KN 90719, orná pôda s výmerou 406 m2, zapísaná Okresným úradom, 

Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy, 

 parcela E KN 90720, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2.384 m2, zapísaná 

Okresným úradom, Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 

609 pre k.ú. Krompachy a  

 parcela E KN 90723, orná pôda s výmerou 5.037 m2, zapísaná Okresným úradom, 

Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy. 

 

za kúpnu cenu vo výške 76.200,00 €. 

 
 

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 23. augusta 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/I.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

Zabezpečiť vypracovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy 

podľa platnej legislatívy. 

         

 

V Krompachoch 23. augusta  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 


