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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 
členovia  -  Igor    JENDRUCH 
     Samuel  ČIASNOHA 
 
 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 19. októbru 2011. 

 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Prípravu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku mesta Krompachy  v roku 2011. 

 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o obsadenosti škôl a predškolských zariadení na území mesta Krompachy 
v školskom roku 2011/2012.  
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly (poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 
v roku 2010) a výsledku kontroly (plnenie uznesení MsZ prijatých v období od 1.1.2009 do 
30.4.2011).  
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k zrušeniu Prevádzkového poriadku  Zariadenia sociálnych služieb mesta 
Krompachy „Maška“, 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Zemanská ulica 
č. 2 v Krompachoch.  

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Informáciu o zriadení Rady seniorov mesta Krompachy s účinnosťou od 19. októbra 2011. 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Štatút Rady seniorov mesta Krompachy. 
 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.1: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 6/D.21 zo dňa 23. júna 2011 (kúpu spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krompachy, parcela KN-E 
č. 93153 – orná pôda o výmere 3155 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2324 pre k.ú. 
Krompachy od p. Františka Martinidesa, rod. Martinidesa, bytom Banícka štvrť 19, 053 42 
Krompachy.  Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 0,70 €/m2, t.j. spolu za 
spoluvlastnícky podiel 1.104,25 € a bude zaplatená do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy). 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.2: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 6/H.18 zo dňa 23. júna 2011 (vypracovanie zmluvy na 
kúpu pozemku od p. Martinidesa). 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.3: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 3/E.4 zo dňa 23. februára 2011 (predaj bytu č. 2 na 
prvom poschodí, ul. Stará cesta č. 1079/7 v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 2556/2,  
zapísaného v LV č.1 p. Dušanovi Kopancovi a manželke Rozálii Kopancovej rod. Soľáková, 
obaja bytom Stará cesta č. 7, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená v zmysle ZP č. 12/2010 zo dňa 8.3.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom vo výške 8.600 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 
7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 
nehnuteľností). 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.4: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 3/L.1 zo dňa 23. februára 2011 (vypracovanie zmluvy na 
predaj bytu p. Kopancovi s manželkou). 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.5: 
MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 23/F-1 zo dňa 25. augusta 2009 (uzavretie Zmluvy o 
zriadením vecného bremena na pozemky k.ú. Krompachy vo   vlastníctve   mesta   
Krompachy za úhradu v čase a mieste obvyklom: 
- parcela KNC č. 2452/2– lesné pozemky o výmere 3893 m2 zapísaná na LV č. 1 
- parcela KNC č. 3458/3– ostatné plochy o výmere 2395 m2 zapísaná na LV č. 2287 
- parcela KNE č. 91436– lesné pozemky o výmere 759 m2 zapísaná na LV č. 2287 
pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739, 
zastúpená Ing. Silviou Mrázikovou riad. sekcie inžinieringu pre distribučnú sieť (na základe 
plnej moci), za účelom riešenia rekonštrukcie plynovej prípojky dlhodobým prenájmom za 
trhovú cenu s cieľom umožniť pripojenie plynového zariadenia k existujúcej plynovej 
prípojke, čo súčasný stav neumožňuje pre investora SKI Plejsy a.s., Alžbetina 41, Košice, 
IČO 31736394, zastúpenej predsedom predstavenstva Milanom Hásom). 

V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.6: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 23/H-4 zo dňa 25. augusta 2009 (zabezpečiť 
vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia č. 23/F-1 zo dňa 25. 
augusta 2009 – zmluva o zriadení vecného bremena pre SPP). 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/C.7: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
Prevádzkový poriadok  Zariadenia sociálnych služieb mesta Krompachy „Maška“ k 19. 
októbru 2011. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/D.1: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 6/H.18 zo dňa 23. júna 2011 do 31.decembra 2011 (predaj 
bytu pani Hodermarskej). 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/D.2: 
MsZ v Krompachoch predlžuje  
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 6/G.2 zo dňa 23. júna 2011 do 30. novembra 2011 (predaj 
bytu pani Rusnákovej). 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/D.3: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia č. 6/D.39 zo dňa 23. júna 2011 do 31. decembra 2011 (vyradenie škôl zo 
siete škôl a školských zariadení MŠ SR). 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/D.4: 
MsZ v Krompachoch predlžuje: 
termín uznesenia č. 6/D.40 zo dňa 23. júna 2011 do 31. decembra 2011 (zaradenie  škôl do 
siete škôl a školských zariadení MŠ SR). 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií a verejných priestranstiev 
v Krompachoch na obdobie 2011 – 2012.  
 

V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj bytu č. 22 na piatom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Miroslavovi Dutkovi,  bytom Hlavná 17, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
8.000 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena je vo výške 7.900,00 €. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
predaj bytu č. 15 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Radovanovi Rabatinovi, rod. Rabatinovi,   bytom Poštová 
918/7, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
9.010 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena je vo výške 7.900,00 €. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a pani Martou 
Piegerovou rod. Matuščákovou,  bytom Lorencova č. 9, 053 42 Krompachy ako darkyňou na 
časť nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva č. 1342 pre k.ú. Krompachy – parcela C-KN 
1130/31, diel 4 o výmere 4 m2, na základe geometrického plánu č. 21/2011, Správou katastra 
overeného 20.05.2011, vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, 
Krompachy, IČO: 40 359 298.  
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1055 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, odčlenenej od parcely č. KN-E 
72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 1 o výmere 16 m2 a od parcely č. KN-E 
90565, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 o výmere 11 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 30/2011 zo dňa 26.09.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, 
geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 p. Mgr. Jane Kolářovej, rod. 
Rusnákovej bytom Poštová č. 2, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 135,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela KN-C 
1093 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, odčlenenej od parcely KN-E 90565 ako 
diel 2 o výmere 2 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 a od parcely KN-E 72501/4 ako diel 
1 o výmere 21 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 32/2011 
zo dňa 18.7.2011 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, geodetom, Lipová č.10, Spišské Vlachy, 
IČO: 11955724, Miroslavovi Kundrátovi, rod. Kundrátovi, bytom SNP č. 7, 053 42 
Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 
garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 115,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou a priľahlého pozemku pri garáži v k.ú. Krompachy, na 
ul. Lorencovej, - parcela KN-C 1052 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, 
odčlenenej od parcely č. KN-E 72501/4 ako diel 3 o výmere 2 m2 zapísanej v liste vlastníctva 
č. 1 a od parcely č. KN-E 90565 ako diel 2 o výmere 15 m2 a parcela       C-KN 989/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, odčlenená od parcely KN-E 90565 v zmysle 
geometrického plánu č. 42/2011 zo dňa 12.09.2011 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, 
geodetom, Lipová 10, Spišské Vlachy, IČO: 11955724 p. Ladislavovi Mihokovi rod. 
Mihokovi, bytom Lorencova č. 8, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 150,00 € za celý pozemok 
a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
prenájom časti pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Maurerovej – časť parcely C-KN 3006, 
ostatná plocha o výmere 2820 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1,  za účelom vysporiadania 
právneho vzťahu k užívaniu pozemkov v príslušných výmerách na ktorých stoja plechové 
garáže vo vlastníctve žiadateľov: 

a) Milan Ivančo, bytom Maurerova 31, Krompachy; 
b) MUDr. Ján Pačanský s manželkou, bytom Maurerova 21, 

Krompachy; 
c) Štefan Pokrivčák, bytom Maurerova 36, Krompachy;  

 Nájomné je stanovené vo výške 0,20 €/m2/ročne a doba nájmu je 1 rok počnúc dňom 
podpísania nájomnej zmluvy.  

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov: 

a) predaj dvojizbového bytu č. 3 na 1. poschodí v obytnom dome na 
ul. SNP 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi p. Jane 
Horváthovej, rod. Horváthovej, 

za cenu podľa znaleckého posudku č.19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 
Stanislavom Hanulom vo výške 7.900 € pre dvojizbový byt nakoľko žiadateľ viac ako 10 
rokov užíva tento byt a pravidelne si uhrádza svoje záväzky súvisiace s užívaním bytu. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v rodinnom dome na ul. Maurerovej  
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/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka  

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. 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
 

voľný trojizbový byt v rodinnom dome s garážou  
na ul. Maurerovej č. 992/15 v Krompachoch 

 

Byt/dom je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. C-KN 2899/2. 

• Popis stavby – bytu 
Dom sa nachádza v areáli základnej školy a je súčasťou dvojdomu. Dom je nepodpivničený s jedným 
nadzemným podlažím a plochou strechou. V dome je trojizbový byt s podlahovou plochou 80,44 m2 
(izba 23,77 m2, izba 14,74 m2, izba 11,01 m2, chodba 7,64 m2, kuchyňa 9,77 m2, zádverie 2,47 m2, WC 
1,24 m2, kúpelňa 5,30 m2, komora 4,50 m2) Dom má vlastné ústredné kúrenie. Zdroj vykurovania 
nástenný elektrický kotol. Dom nie je napojený na rozvod plynu. Dom je t.č. napojený na školský 
vodovod a kanalizáciu, prívod elektriny samostatný. Súčasťou predmetu predaja je drevená garáž 
pristavaná zo strany domu – zastavaná plocha 14,24 m2. 

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok č. 57/2010 zo dňa 13.10.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 
1, Spišská Nová Ves  

v celkovej výške 25.300 € 
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• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 24.10.2011 

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. 2011, 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: 
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 25.300 €), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- 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 príslušnú Správu katastra 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 5. decembra 2011, 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 15 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. 
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. 
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15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského úradu v 
Krompachoch Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo referentka majetku mesta Krompachy  
Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225  

16. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore 
Ing. Václav Hraběta, tel. 053/4192234, alebo Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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: 
 

„NEOTVÁRA Ť – OVS –  Dom Maurerova č. 15“ 

• 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, v.r. 

                                                                                        primátorka mesta 
Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 
 

V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 v Krompachoch: 
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MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“)  
_______________________________________________________________ 
 Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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........... zo dňa .......... 

 

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. 
 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
 

 dvojizbové a jednoizbové byty na ul SNP č. 1 v Krompachoch, 
 

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 
zastavanom pozemku, konkrétne 

 
– 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí 
– 2-izbový byt č. 33 na 7. poschodí 
– 2-izbový byt č. 32 na 7. poschodí 
– 2-izbový byt č. 18 na 4. poschodí 
– 1-izbový byt č.   1 na 1. poschodí 
– 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 

 

Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2848. 

- Dvojizbový byt  pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, 
kúpelne so sprchovacím kútom a WC. 

- Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpelne so sprchovacím 
kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor na varenie ani kuchynskú linku.  

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok   č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 
1, Spišská Nová Ves  

v celkovej výške 7.900 € pre 2-izbový byt 
v celkovej výške 3.800 € pre 1-izbový byt 

 
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 
1. Vyhlásenie súťaže : 24.10.2011 

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 05.12.2011, o 12.00 hod. 
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 
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4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 
tieto náležitosti: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja ( byt č. ....), 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena (2-izbový byt 7.900€, 1-izbový 3.800€), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny. 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

- v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 
podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 

- 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,  

- 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 5. decembra 2011, 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. 
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: 
- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti uvedené 

v podmienkach súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 
- súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi 

súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam 
po lehote splatnosti 
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- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 
minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch                   
Mgr.Emil Muľ, tel. 053/4192232 alebo referentka majetku mesta Ing.Erika Balážová,  tel 
053/4192225.  

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore          
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka 
• Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením odosielateľa  
v ľavom hornom rohu obálky na adresu vyhlasovateľa: 

 
Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 
053 42 Krompachy 

viditeľne označené textom: 
 

„NEOTVÁRA Ť – OVS – BYTY SNP č. 1“ 
 

• 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, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 10 
dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. 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 ..................2011 

........................................ 
    Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
 
 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k.ú. Krompachy (pri skládke Halňa) o celkovej výmere 
11.033 m2 

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/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka  

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. 
 

• Predmet predaja na základe súťaže: 
 

- parcela KN-C 3559/4 o výmere 4.142 m2 
- parcela KN-C 3559/3 o výmere    438 m2 
- parcela KN-C 3559/2 o výmere    171 m2 
- parcela KN-C 1893/1 o výmere 6.282 m2 
- stavba s.č. 289 stojaca na parcele KN-C 3559/3 
- stavba s.č. 288 stojaca na parcele KN-C 3559/2 

 

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané na Správe katastra 
v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Hornádskej ulici, v Krompachoch, hraničiace s areálom skládky 
priemyselného odpadu Halňa.  

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená   

vo výške 32,00 €/m2 
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 24.10.2011 
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. 2011, o 12.00 hod. 
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 
4. Nehnuteľnosti sa ponúkajú v celku nie je možné predmet predaja deliť. 
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5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 
tieto náležitosti: 

- Označenie navrhovateľa (pri fyzických osobách: meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
bydlisko, pri právnických osobách: obchodné meno, IČO) Prílohou návrhu 
u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie staršieho ako 
3 mesiace 

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 32,00 €/ m2), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 
6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 
podá na príslušnú Správu katastra 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. 
7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 
predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 5. decembra 2011, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 
9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  
10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 
11. 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. 
12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 
zmluvy je najneskôr do 15 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. 
13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 
súťaže. 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, 
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré 
nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie 
a vykonanie opravy. 

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

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského úradu v 
Krompachoch Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo referentka majetku mesta Krompachy  
Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225  
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 
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• 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: 
 

„NEOTVÁRA Ť – OVS –  pozemky Halňa“  

• 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, v.r. 

                                                                                         primátorka mesta 
 
Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 
 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje :  
predaj bytu č. 3 na prvom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele 
KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Jane Horváthovej, rod. Horváthovej, slobodnej,   nar. 
6.12.1979, trvale bytom Maurerova č. 50, 053 42 Krompachy zastúpenej na základe 
splnomocnenia zo dňa 22.8.2011 Janou Horvátovou, rod. Gabčovou,  bytom Maurerova 50, 
053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 
vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 7.900,00 € a bude zaplatená na účet 
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predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami 
súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Predaj bytu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch Uznesením č. 8 
zo dňa 12.10.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona       
č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. Stará Maša tvoriace areál Povodňového dvora - 
parcela č. C-KN 1206/1, C-KN 1206/17, C-KN 1206/18, C-KN 1206/19, C-KN 1207 a C-
KN 1209 o celkovej výmere 10.994 m2, zapísané v liste vlastníctva č. 1,  za účelom 
vysporiadania právneho vzťahu k užívaniu pozemkov zastavanými objektmi a priľahlých 
pozemkov areálu povodňového dvora štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p., Povodie Hornádu a Bodvy š.p. odštepný závod Košice.  
 Nájomné je stanovené znaleckým posudkom č. 51/2011 zo dňa 28.7.2011 
vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 10.169,45 €/ročne. Nájomná 
zmluva uzatvorená na dobu určitú - 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, na ul. Stará Maša - parcela č. C-KN 1297 a časť 
parciel č. C-KN 1278/1, č. C-KN 1251, č. C-KN 1298 o celkovej výmere 600 m2, zapísané 
v liste vlastníctva č. 1,  za účelom vysporiadania právneho vzťahu k užívaniu pozemkov na 
ktorých je zriadená záhrada a postavené samostatne stojace objekty bez súp. čísla p. 
Henrichovi Šmatlákovi, nar. 30.10.1976, bytom Stará Maša č. 19, 053 42 Krompachy.  
 Nájomné je stanovené vo výške 0,20 €/m2/ročne a doba nájmu je 1 rok počnúc dňom 
podpísania nájomnej zmluvy. 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
 a) zámer predať pozemok v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej – časť parcely          
č. 72501/4 a č. 90565, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, nachádzajúci sa medzi 
garážami stojacimi na parcelách C-KN 1056 a C-KN 1059,  za účelom rozšírenia pozemku pri 
garáži, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky Márii Taškovej, bytom Hlavná 24, Krompachy.    

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa 
za cenu 5 €/m2. 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
a) predaj pozemkov vrátane na nich stojacich stavieb v k.ú. Krompachy na Hornádskej ulici 
(pri skládke Halňa) o celkovej výmere 11.033 m2,  – parcela č. 3559/4 o výmere 4.142 m2, 
parcela č. 3559/3 o výmere 438 m2, parcela č. 3559/2 o výmere 171 m2,  parcela č. 1893/1 
o výmere 6282 m2,  zapísané v liste vlastníctva č. 1. 
b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode a) tohto návrhu, na základe obchodnej verejnej 
súťaže podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu minimálne 32,00 
€/m2, t.j. 353 056 € za celú výmeru. 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
podľa § 11 ods. 4 písm. a ) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, odpísanie premlčaných pohľadávok vo výške 3723,94 € a záväzkov vo výške 
13 395,20 € prevzatých Mestom Krompachy od Nemocnice s poliklinikou Krompachy k 30. 
júnu 2007.  
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na dani z nehnuteľností v zmysle §65 ods. 2 
a v zmysle § 65a  ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov  týchto 
spoločností: 

- AGROVIT spol. s r. o. (v konkurze), Hlavná 151, Gelnica vo výške 797,41 € 
- BAŠISTA s.r.o. (v likvidácií), Trangusova 11, Krompachy vo výške 3 702,27 € 
- HOLLYVET s.r.o. (v konkurze), Štefánikova 3, Košice vo výške 5 195,90 € 
- JEDNOTA SD (v likvidácií), Zimná 34, Spišská Nová Ves vo výške 1 677,91 € 
- KOVOHUTY Krompachy a. s. (v konkurze), ul. 29. augusta 586, Krompachy vo 

výške 14 952,93 € 
- VITRUM a. s. (v konkurze), Lehotská cesta 2, Prievidza vo výške 52 717,89 €     

Za všetky spoločnosti celkom 79 044,31 €. Zoznam tvorí prílohu tohto návrhu. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v zmysle §65 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších zmien a doplnkov, na dani z nehnuteľností za fyzické osoby, ktoré sú zosnulé, 
v celkovej výške 2 610,11 €. Zoznam daňovníkov s vyčíslenou pohľadávkou za príslušný 
kalendárny rok je uvedený v prílohe.  
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v zmysle §65 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších zmien a doplnkov, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady za fyzické osoby, ktoré sú zosnulé, v celkovej výške 21 377,78 €  Zoznam 
poplatníkov s vyčíslenou pohľadávkou za príslušný kalendárny rok je uvedený v prílohe.  

 

V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
• predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 pod názvom „Centrum 

odpadového hospodárstva - Krompachy“, 
• výšku celkových výdavkov na projekt: 2 186 808,- €, 
• výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 2 186 808,- €, 
• výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov:    5%  (tj. 109 340,40 €), 
• spôsob financovania projektu: vlastné zdroje. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
Doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná  činnosť  na rok 2011. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 
04  Výstavba – kapitálové výdavky                                                          
Názov investičnej akcie        Fin nák./€. /   

1./ Zateplenie budovy MsÚ Krompachy                                    2 355 € 
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      (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2012 z environmentálneho fondu SR na realizáciu 
projektu „Zateplenie budovy MsÚ Krompachy“ a „Zateplenie objektov ZŠ, ul. Maurerova  
Krompachy“ 
• výšku celkových výdavkov na projekt „Zateplenie budovy MsÚ Krompachy“: v sume 

112 766,00 €, kde spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových výdavkov  
je najmenej 5% t.j. 5 638,30 €. 

• výšku celkových výdavkov na projekt „Zateplenie objektov ZŠ, ul.  Maurerova, 
Krompachy“ v sume 583 687,25 €, kde spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa 
z celkových výdavkov  je najmenej 5% t.j. 29 184,36 €. 

 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
sobášiaceho pre volebné obdobie 2010-2014: 

- Ing. Štefan KLEIN 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok na Hornádskej ulici – parcela č. 
KN-C 1889/106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5.473 m2 zapísanej v liste vlastníctva 
č. 1, predmetom ktorej bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného z vecného bremena 
strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok oprávnenému z vecného bremena – 
spoločnosti HASMA s.r.o., Hornádska č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31684211 zastúpenou 
konateľom Andrejom Mikulom, Štúrova 18, Krompachy a strpieť právo a umožniť 
využívanie vecného bremena aj osobám, zamestnancom a obchodným partnerom, ktoré z vôle 
oprávneného z vecného bremena a s jeho súhlasom užívajú tento pozemok 

Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č. 48/2011 zo dňa 
13.06.2011, vyhotoveného GEOKAN, s.r.o., Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na 
vklad znáša v plnej výške oprávnený z vecného bremena. 
 

V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
uzavretie darovacej zmluvy na časť nehnuteľnosti – cesta na Starej Maši v Krompachoch - 
parcela KN-C 3587, zastavaná plocha o výmere 236 m2, ktorá vznikla z parcely KN-C 
1246 ako diel 1 o výmere 29 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 319, z parciel KN-E 70643/22 
ako diel 2 o výmere 2 m2 a KN-E 70643/21 ako diel 3 o výmere 42 m2, zapísaných v liste 
vlastníctva č. 2584, z parcely KN-E 70643/17 ako diel 4 o výmere 163 m2, zapísanej v liste 
vlastníctva č. 984, na základe geometrického plánu č. 51/2011, zo dňa 13.10.2011, 
vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, 
uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a Žofiou Jánošovou rod. 
Bandžuchovou, bytom Stará Maša 60, 053 42 Krompachy, Evou Jánošovou rod. 
Bandžuchovou, bytom Stará Maša 59, 053 42 Krompachy,  Františkom Jánošom, rod. 
Jánošom, bytom Stará Maša 58,  053 42 Krompachy, Petrom Jánošom, rod. Jánošom, 053 42 
Krompachy ako darcami.  
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/E.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje  : 
Výšku nájmu – 42 b. j. Krompachy, Maurerova ul. podľa predloženého návrhu – rentabilné 
nájomné vo výške 2,45 € za 1m2 podlahovej plochy mesačne.  
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/F.1: 
MsZ v Krompachoch súhlasí  : 
a./ so zmenou technického riešenia  - technického vybavenia k bytovým domom A1, A2,  - 42 
b.j. obytný súbor  ul. Maurerova; 
b./ s vynaloženými nákladmi  11 600 € spojenými s vypracovaním nového technického 
riešenia; 
 c./ so zvýšenými obstarávacími nákladmi na technické vybavenie  ( verejný vodovod, verejná 
kanalizácia, miestne komunikácie vrátanie verejného osvetlenia) vo finančnej čiastke 
28 062,39 € a ich zabezpečenie poskytnutím úveru. 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
8/E.2 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj bytu M. Dutkovi). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch   
č. 8/E.3 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj bytu E. Rabatinovi). 
 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.3: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 8/E.4 zo dňa 19. októbra 2011 ( darovacia zmluva – p. Marta Piegerová). 
 

       Termín  : 30. novembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.4: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
8/E.5 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj pozemku p. Mgr. Jane Kolářovej). 
 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.5: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch   
č. 8/E.6 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj pozemku p. M. Kundrátovi). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.6: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch   
č. 8/E.7 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj pozemku p. L. Mihokovi). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.7: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie  a uzavretie nájomných zmlúv v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 8/E.8 zo dňa 19. októbra 2011 (prenájom pozemku p. Milan Ivančo, 
MUDr. Ján Pačanský s manželkou, Štefan Pokrivčák). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.8: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj trojizbového bytu v rodinnom dome na ul. 
Maurerovej  v Krompachoch v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 8/E.10 zo dňa 19. 
októbra 2011 v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta 
Krompachy.        
       Termín  : 31. októbra  2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.9: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytov v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 
v Krompachoch  v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 8/E.11 zo dňa 19. októbra 2011 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy. 

       Termín  : 31. októbra  2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.10: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predať majetok mesta formou verejnej obchodnej súťaže 
v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy 
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v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 8/E.12 zo dňa 19. októbra 2011  (návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k.ú. Krompachy (pri skládke Halňa) 
o celkovej výmere 11.033 m2)

. 

       Termín  : 31. októbra  2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 19. októbra  2011  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.11: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie  a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  
č. 8/E.13 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj bytu p. J. Horváthovej). 
 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.12: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 8/E.14 zo dňa 19. októbra 2011  (prenájom pozemkov v k.ú. Krompachy, 
na ul. Stará Maša tvoriace areál Povodňového dvora štátnemu podniku Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu a Bodvy š.p. odštepný závod Košice).  
 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.13: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie  a uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 8/E.15 zo dňa 19. októbra 2011 (prenájom pozemkom p. H. Šmatlákovi). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.14: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru a spôsobu predaja majetku formou uplatnenia prípadu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta 
Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 8/E.16 zo dňa 19. októbra 2011 (predaj 
pozemku p. M. Taškovej).    Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.15: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  a spôsobu predaja majetku formou verejnej obchodnej súťaže 
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 8/E.17 zo dňa 19. októbra 2011 v regionálnej 
tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy (predaj 
pozemkov pri skládke Halňa).   Termín  : 31. októbra  2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.16: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť odpísanie premlčaných pohľadávok vo výške 3723,94 € a záväzkov vo výške 
13 395,20 € prevzatých mestom Krompachy od Nemocnice s poliklinikou Krompachy k 30. 
júnu 2007 v zmysle zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 8/E.18 zo dňa 19. októbra 
2011.       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
             primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.17: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch  č. 8/E.19 vo výške 79 044,31€, uznesenia č. 8/E.20 vo výške 2 610,11 €, 
uznesenia č. 8/E.21 vo výške 21 377,78 €  zo dňa 19. októbra 2011. 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
             primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.18 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia 
MsZ v Krompachoch  č. 8/E.26  zo dňa 19. októbra 2011 (Hasma s.r.o.Krompachy). 
       Termín  : 31. decembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
             primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/G.19: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:  
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 
č. 8/E.27 zo dňa 19. októbra 2011 ( darovacia zmluva – rodina Jánošová). 
       Termín  : 30. novembra 2011 
       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 8. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 19. októbra 2011 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 8/H.1: 
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
zabezpečiť predloženie správy na decembrové riadne MsZ o prieskume firiem, ktoré realizujú 
personálny audit  s cenovými ponukami na sprehľadnenie pracovných činnosti na Mestskom 
úrade v Krompachoch. 
       Termín :  31. decembra 2011 
       Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
V Krompachoch 19. októbra  2011  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 

 


