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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 
predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 
členovia  -  Samuel         ČIASNOHA 
     Oľga             DZIMKOVÁ      
 
 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 15. februáru 2012. 

 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Informáciu o stave kriminality  v meste Krompachy za rok 2011. 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Správu  o činnosti  Mestskej polície  v Krompachoch k 31. 12. 2011. 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly: kontrola hospodárenia, nakladania s majetkom 
a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Zemanská a kontrola hospodárenia, nakladania 
s majetkom, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v MŠ Hlavná. 
 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly: kontrola príjmov z nájmu plôch určených  
na reklamy, vykonanú na MsÚ Krompachy, ekonomické oddelenie. 
 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy za rok 2011. 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad v Krompachoch 
v roku 2011. 
 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Správu o hospodárení spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy. 

 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/B.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie : 
Vyhodnotenie Plánu nebytových priestorov za rok 2011. 

 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.1: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 25/C-4 zo dňa 10. novembra 2009 (uzavretie darovacej 
zmluvy medzi Mestom Krompachy na strane obdarovaného a dole uvedenými 
spoluvlastníkmi na strane darcov s podmienkou, že náklady na asanáciu objektu hradí 
obdarovaný.  Predmet daru tvoria nehnuteľností - 

• pozemok parcela č. 234 o výmere 200 m2, ostatné plochy  
• pozemok parcela č. 264 o výmere 124 m2, záhrady 
• pozemok parcela č. 265 o výmere 94 m2, zastavané plochy a nádvoria  
• dom s.č. 97 na p.č. 265 v k.ú. Krompachy 

zapísaných na liste vlastníctva č. 719 pre spoluvlastníkov 
- Jana Mičeková rod. Sláviková, bytom Poľovnícka 6398/80, Biely kostol s podielom 

1/72 
- Katarína Fenclová rod. Sláviková, bytom Karloveská 49, 851 01 Bratislava 5 

s podielom 1/144 
- Iveta Javorská rod. Kudelková, bytom Slovinská 1128/4, 053 42 Krompachy 

s podielom 1/72 
- Soňa Vallušová rod. Sláviková,  bytom Ovručská 12, 040 22 Košice s podielom 1/72 
- Peter Kudelka, Lorencova 1097/7, 053 42 Krompachy s podielom 1/72 
- Milan Slávik, Old Plank Road 2722, New Castle, 16105 Pensylvánia s podielom 1/144 

         Predpokladané náklady na asanáciu stavby tvoria 4 979,09 € (150 000 Sk, konverzný 
kurz 30,1260 ,-SKK/€).   
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.2: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 25/H-2 zo dňa 10. novembra 2009 (vypracovanie zmluvy 
na kúpu pozemkov od rodiny Slávikovej). 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.3: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 11/C.1 zo 14. decembra 2011 - predaj jednoizbového bytu č. 1 
na prvom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele KN 2848, 
zapísaného v LV č.1 Adamovi Dunkovi, rod. Dunkovi, bytom Kolinovce 108. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
4.000 € 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 3.800,00 €. 

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.4: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 11/J.1 zo 14. decembra 2011 -  ukladá prednostovi MsÚ 
v termíne do 31. januára 2012  zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  
uznesenia MsZ v Krompachoch č. 11/C.1 zo dňa  14. decembra 2011 (predaj jednoizbového 
bytu č. 1 na prvom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, Adamovi Dunkovi, , bytom 
Kolinovce 108). 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 



6 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.5: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 31/E-4 zo dňa 24. augusta 2010, 
ktorým bol schválený Štatút mesta Krompachy. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.6: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 31/E-5 zo dňa 24. augusta 2010, 
ktorým bol schválený rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/C.7: 
MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 4 /D-9 zo dňa 17. apríla  2007, ktorým 
bol schválený rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.1: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 6/ H.18 zo dňa 23 júna 2011 do 31. marca 2012 -  
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
6/D.23 zo dňa 23. júna 2011 (predaj byty p. Zuzane Hodermaskej na ul. SNP č. 1). 
        Termín  : 31. marca 2012 

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.2: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 6/J.1 zo dňa 23. júna 2011  do 30. júna  2012 aj so 
zmenou termínu zrušenia MŠK Pokrok Krompachy  najneskôr k 30. júnu 2012. (žiada 
primátorku mesta v termíne do 31. decembra 2011 požiadať Správnu radu MŠK Pokrok 
Krompachy o zrušenie MŠK Pokrok Krompachy k 31. 03. 2012). 

Termín  : najneskôr do 30. júna 2012 
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.3: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 7/C.2 zo dňa 17. augusta 2011 do 30. apríla 2012 
(žiada primátorku mesta v termíne do 31. decembra 2011,  aby jednala s nájomníkmi 
o zmenách v súčasnosti uzatvorených nájomných zmlúv a súvisiacich podnájomných zmlúv 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy, ktoré boli 
schválené dňa 17. augusta 2011).    Termín  : 30. apríla 2012 

Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.4: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 8/G.12 z 19. októbra 2011 do 31. marca 2011- 
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).   

Termín  : 31. marca 2012 
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.5: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 6/D.39 zo  dňa 23. júna 2011 do 31. augusta 2012: 
(1. a.  Základnú školu Krompachy, Maurerova ul. 14.  

  b.  Školskú jedáleň ako súčasť ZŠ Krompachy, Maurerova  ul. 14.   
  c.  Školský   klub detí ako súčasť ZŠ Krompachy, Maurerova ul. 14. 

2. a.  Základnú školu Krompachy, SNP 47. 
    b.  Školský   klub detí ako súčasť ZŠ Krompachy, SNP 47. 
3. a.  Materskú  školu Krompachy, Robotnícka 3. 
    b.  Školskú jedáleň ako súčasť MŠ Krompachy, Robotnícka 3. 
4. a.  Materskú školu Krompachy, Ul. SNP 44.  
    b.  Výdajňu školskej jedálne, Ul. SNP 44, ako súčasť MŠ SNP 4). 
        Termín  : 31. augusta 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/D.6: 
MsZ v Krompachoch predlžuje : 
termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 6/D.40 zo  dňa 23. júna 2011 do 31. augusta 2012: 
1.a.  Základnú školu s Materskou školou, Maurerova ul. 14, Krompachy. 
   b.  Materskú školu ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou, Maurerova ul. 14,  
        Krompachy. 
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   c.  Školskú jedáleň Základnej školy ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou,  
        Maurerova 14, Krompachy. 
   d. Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s Materskou školou, Maurerova 14,   
       Krompachy 
    e. Výdajňu  školskej jedálne MŠ ako súčasť Základnej školy s Materskou školou,  
       Maurerova 14, Krompachy.  
2. a.  Základnú školu s Materskou školou, SNP 47, Krompachy.  
    b.  Materskú školu ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou, SNP 44, Krompachy. 
    c.  Výdajňu  školskej jedálne Materskej školy ako súčasť Základnej školy s Materskou  
        školou, SNP 47, Krompachy.  
   d. Školský klub detí ako súčasť  Základnej školy s Materskou školou SNP 47, Krompachy. 
        Termín  : 31. augusta 2012 
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Lorencovej - parcela č. KN-C 1081 – zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 27 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, Ing. Františkovi 
Böhmerovi, rod. Böhmerovi, bytom Lesnícka ul. č. 7, 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 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Maurerovej - parcela č. KN-C 2979 – zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 Júliusovi Kopčanovi rod. 
Kopčanovi, bytom Hlavná ul. č. 24, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – právneho 
vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   
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Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 90,00 € 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 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-
C 1096 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2, odčlenenej od parcely           č. KN-E 
92244/11, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 s výmerou 15 m2 a od parcely č. KN-
E 90565/1, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 2 s výmerou 8 m2, v zmysle 
geometrického plánu č. 61/2011 zo dňa 30.12.2011 vyhotoveného Jánom Zemanom, 
geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 Ing. Jaroslavovi Martinikovi rod. 
Martinikovi, bytom Slovinská č. 5, 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 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Cintorínskej - parcela č. KN-C 30 – zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 Ing. Jurajovi Skurkovi, 
rod. Skurkovi, bytom Štúrova ul. č. 19, 053 42 Krompachy,  za účelom majetkovo – 
právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2, t.j. 85,00 € 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 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
kúpu pozemkov v k.ú. Krompachy na ul. SNP (na futbalovom ihrisku): 

- parcela KN-E 93164 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1197 
m2,  

- parcela KN-E 93166/1 – orná pôda s výmerou 266 m2 
obe zapísané v liste vlastníctva č. 2712 pre k.ú. Krompachy nasledovne: 

- spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ z celku od Jána Bencka rod. 
Bencka, bytom Lorencova 11, 053 42 Krompachy 

- spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ z celku od Viery Čechovej, 
rod. Benckovej, bytom Saratovská 16, Bratislava – Dúbravka. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 2,12 €/m2, t.j. spolu 3.101,56 € a bude zaplatená 
do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

1. zámer predať dva pozemky na ul. SNP v Krompachoch za účelom výstavby 
rodinných domov: 

- pozemok č. 1 s výmerou 1006 m2  
(parcela C-KN  1666/1 s výmerou 866 m2 a C-KN 1667/2 s výmerou 140 m2),  

- pozemok č. 2 s výmerou 1218 m2 (parcela C-KN 1667/1 s výmerou 543 m2 a C-
KN 1666/2 s výmerou 675 m2)   

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 4/2012 zo dňa 1.2.2012 vyhotoveného znalcom             
Ing. Stanislavom Hanulom vo výške 17,75 €/m2. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

1. predaj uvoľneného bytu vo vlastníctve Mesta Krompachy 
 
P.č. Ulica byt. dom s.č. Byt č. parcela poznámka 

1. SNP č.1 1050 19 2848 2 – izbový na 4. poschodí 

  

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu formou verejnej 
obchodnej súťaže, za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 
vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom je vo výške 7.900,00 €. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
odpustenie nájomného za december 2011 v celkovej výške 1.327,51 € nájomcom v bytových 
domoch A1, s.č. 1354 a A2, s.č. 1355 na Maurerovej ulici v Krompachoch, v zmysle 
uzatvorených nájomných zmlúv, ktorých predmetom je prenájom jednotlivých bytov.  
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/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. 10 na 2. poschodí v obytnom dome na ul. SNP           
č. 1050/1 v Krompachoch súčasnému užívateľovi Rudolfovi Mihalikovi 
a manželke Kristíne Mihalikovej 

b) predaj dvojizbového bytu č. 20 na 4. poschodí v obytnom dome na ul. SNP           
č. 1050/1 v Krompachoch súčasnej užívateľke Ivete Michalkovej 
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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 žiadatelia viac ako 10 
rokov obývajú tieto byty a pravidelne si uhrádzajú svoje záväzky súvisiace s užívaním bytu. 

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj jednoizbového bytu v bytovom dome na ul. Hlavnej   s.č. 952 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 a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.13 zo dňa 15.2.2012 
 

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 jednoizbový byt č. 1 na prízemí  

v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch, 
(bývalá Charita) 

Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970. 

• Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok        č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská 
Nová Ves  

v celkovej výške 7.000 € 

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 1.3.2012 

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 2.4.2012, 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, 
- písomná špecifikácia predmetu predaja, 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

vyhlásená minimálna kúpna cena (t.j. min. 7.000 €), 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu, 
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
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. 
5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 2.apríla 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 
možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

7. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov s výsledkami 
vyhodnotenia návrhov súťaže a to do 15 dní odo dňa otvárania obálok. 

8. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 
zmluvy s víťazom súťaže je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy 
víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, 
ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 
predložených návrhov. 

9. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
10. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 
11. 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. 

12. 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 uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi 

súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam 
po lehote splatnosti 

- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 
minimálna cena 
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13. 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.  

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

15. 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 – BYT HLAVNÁ č. 35“ 

• Vyhodnotenie návrhov 
 

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

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 
vymenovaná najmenej trojčlenná komisia, 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 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/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.13 zo dňa 15.2.2012 

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. 19 na 4. poschodí 
– 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 
– 1-izbový byt č.   1 na 1. 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, 
kúpeľne so sprchovacím kútom a WC. 
- Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpeľne 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 : 1.3.2012 
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 30.03.2012, o 12.00 hod. 
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

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

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

navrhnutú cenu. 
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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. 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 30. marca 2012, 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 najneskôr 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: 
a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 
c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 
16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva 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: 
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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 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.12: 
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 a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.13 zo dňa 15.2.2012 

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 
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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, kúpeľňa 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 € 
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 
1. Vyhlásenie súťaže : 1.3.2012 

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 30.03. 2012, 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: 
5. meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 
6. špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  
7. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 25.300 €), 
8. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
9. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
10. súhlas s podmienkami súťaže, 
11. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 
12. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  
d) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 
e) 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,  

f) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 
13. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 
14. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. marca 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 
termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 
lehote. 

15. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené 
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

16. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 
všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 
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17. 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. 

18. 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. 

19. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 
21. 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. 

22. 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  

23. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 
dohovore             Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, alebo Ing. Erika Balážová, tel. 
053/4192225 

24. 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 – BYT MAUREROVA“  

• 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 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje :  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj stavebných pozemkov v k.ú. Krompachy na ulici SNP: 

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 – 2 stavebné pozemky. 

1. Predmet predaja na základe súťaže: 
- stavebný pozemok č. 1 s výmerou 1006 m2  

(parcela KN-C 1666/1 s výmerou 866 m2 a parcela KN-C 1667/2 s výmerou 140 m2) 
- stavebný pozemok č. 2 s výmerou 1218 m2  

(parcela KN-C 1667/1 s výmerou 543 m2 a parcela KN-C 1666/2 s výmerou 675 m2) 
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 ulici SNP v Krompachoch v blízkosti miestnej komunikácie s možnosťou 
napojenia na zemný plyn a elektrinu.   

2. Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký 
posudok č. 4/2012, vyhotovený znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská Nová Ves  

vo výške 17,75 €/m2 
3. Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
4. Vyhlásenie súťaže : 15.03.2012 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta 
Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

5. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 12.04.2012, o 12.00 hod. 
6. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby. 
7. Nehnuteľnosti sa ponúkajú aj jednotlivo. 
8. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto 

náležitosti: 
a. Označenie navrhovateľa (meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko) 
b. špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (číslo parcely)  
c. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna 

požadovaná kúpna cena (t.j. 17,75 €/ m2), 
d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 
e. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 
f. súhlas s podmienkami súťaže, 
g. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu. 

9. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  
h) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá na 
príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 
i) 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,  
j) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 
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10. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo 
súťaže vylúčené. 

11. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie 
ponúk,  t.j. do dňa 12. apríla 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na 
základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

12. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

13. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom najneskôr do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
17. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže. 
18. 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. 

19. 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  

20. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 
 
21. 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 –  stavebné pozemky SNP“ 

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 

Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj bytu č. 10 na druhom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na 
parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 Rudolfovi Mihalikovi rod. Mihalikovi a manželke 
Kristíne Mihalikovej rod. Čurillovej, obaja trvale bytom Poštová č. 5, 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 
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, v zmysle 
Uznesenia č. 13/E.9 a)  zo dňa 15.2.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

predaj bytu č. 20 na štvrtom poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na 
parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 Ivete Michalkovej rod. Kačovej, trvale bytom Banícka 
štvrť č. 19, 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 
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, v zmysle 
Uznesenia č. 13/E.9 b)  zo dňa 15.2.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 



24 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj trojizbového 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 Martinovi Dutkovi, bytom Hlavná č. 
18, 053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
8.710,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, zapísaného v liste vlastníctva č. 1 - parcela č. 
2414 – zastavané plochy s výmerou 111 m2 spoločnosti KINREJAM, s.r.o.,  05351 Kluknava 
č. 108, IČO: 36212601, zastúpenou Elenou Majerníkovou, konateľkou za účelom rozšírenia 
ponúkaných služieb verejnosti v zmysle činnosti popísaných v obchodnom registri.   

Kúpna cena je stanovená vo výške 8,87 €/m2 (t.j. 984,57 €) na základe znaleckého 
posudku č. 9/2010 zo dňa 3.3.2010 vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom a bude 
zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 

Zámer predaja pozemku bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 
Uznesením č. 11/C.8 dňa 14.12.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, 
písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

uzavretie Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 
Krompachy: -     bytový dom A1, s.č. 1354, stojaci na parcele CKN 2904/3 a 

- bytový dom A2, s.č. 1355, stojaci na parcele CKN 2904/2  
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v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zastúpené Ing. 
Jánom Figeľom, PhD, 1. podpredsedom vlády SR a ministrom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30416094. 
  Predmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu – 
Mesta Krompachy vrátiť dotáciu poskytnutú záložným veriteľom – Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí dotácie na 
obstaranie nájomných bytov č.0487-PRB-2009 zo dňa 29.9.2009 vo výške 501.380,00 EUR. 

písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí. 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

        

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

uzavretie Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 
Krompachy: -     bytový dom A1, s.č. 1354, stojaci na parcele CKN 2904/3 a 

- bytový dom A2, s.č. 1355, stojaci na parcele CKN 2904/2  
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, zastúpeného Ing. Ľubomírom Bošanským, 
riaditeľom, ktorého zastupuje podľa poverenia JUDr. Zuzana Krchňavá, Lamačská cesta č. 8, 
833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542. 
  Predmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky ŠFRB 
za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 810/839/2009 
vo výške 1.454.913,00 EUR. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov: 
- parcela CKN 1716/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1975 m2  
- parcela CKN 1881, ostatné plochy s výmerou 2539 m2 
- parcela CKN 1882/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1319 m2 
- parcela CKN 1883, ostatné plochy s výmerou 12780 m m2 
- parcela CKN 1886/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2127 m2, všetky 
zapísané v liste vlastníctva č. 1, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, ktorého 
vypracovanie zabezpečí po realizácii stavby budúci oprávnený.  
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Predmetom zmluvy bude povinnosť Mesta Krompachy ako povinného 
z vecného bremena: 
- strpieť uloženie technologických zariadení tvoriacich aktívnu protikoróznu 

ochranu plynovodov, ich prevádzku a údržbu;  
- strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z vecného bremena z dôvodu 

vykonávania prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok 
a rekonštrukcie technologických zariadení.  

v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 
35910739, zastúpený Ing. Dušanom Dobiášom, na základe plnej moci. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
Za zriadenia vecného bremena zaplatí oprávnený z vecného bremena 

povinnému jednorazovú náhradu vo výške 350 €.  

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
vedúcich kontrolných skupín preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Krompachy na 
rok 2012: 

- Ing. Peter WOLF, Krompachy, Hlavná 41; 
- Jaroslav HLUBEŇ, Krompachy, Lorencova 7; 
- Karol WOLF ml., Krompachy, Hlavná 41; 
- Imrich SZEKELY, Krompachy, Sadová 21; 
- Juraj LUČANSKÝ, Krompachy, Lorencova 7; 
- Martin MIREK, Krompachy, Štúrova 24; 
- Ján DAŇKO, Krompachy, SNP 7; 
- Ján HOLDA, Krompachy, Lorencova 7; 
- Jaroslav GMUCA, Krompachy, Mlynská 7; 
- Peter PERHÁČ, Krompachy, Poštová 5. 

 
V Krompachoch 15. februára 2012 
 
  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Doplnenie  plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na rok 
2012. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 
                                                          

Názov investičnej akcie                                                                 

1./ Krompachy,  rekonštrukcia a modernizácia fontány v mestskom parku 
 
Pri stavbe „Regenerácia centra mesta“, kde súčasťou mestského parku 
je aj fontána, nebolo možné ju riešiť ako stavebný objekt, lebo by to  boli 
neoprávnené náklady. Fontána je nefunkčná a aby bol riešený mestský park ako celok  
navrhujeme spracovanie tejto projektovej dokumentácie.  
 
2./Krompachy ZŠ Maurerova výmena okien  
 
ZŠ Maurerova bola skolaudovaná a daná do užívania v roku 1968. Na tejto škole 
neboli realizovaná temer žiadne stavebné úpravy a udržiavacie práce. Z dôvodu riešenia uspor 
na vykurovaní je spracovaný projekt termoregulácie a je potrebné spracovanie  aj PD na 
výmenu okien. 

V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Plán opráv nebytových priestorov pre rok 2012 podľa predloženého návrhu. 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Štatút mesta Krompachy so zmenami: 
1. V Čl. 11 ods. 1 za slovom  obyvateľmi mesta doplniť „na štyri roky“. 
2. V Čl. 11 ods. 9 sa slová „podľa odseku 9 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8  
písm. a)“. 
3.   V Čl. 11 ods. 10 sa slová „podľa ods. 9 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 8 písm. 
c)“. 
4.  V Čl. 11 ods. 10 sa slová „aj náležitosti podľa ods. 10“ nahrádzajú slovami „aj náležitosti 
podľa ods. 9“. 
5. V Čl. 12 ods.14 podľa odseku 12 doplniť ods. 13. 
6. V Čl. 16 ods. 2 písm. c) sa slová „rozhodnutí obce“ nahrádzajú slovami „rozhodnutí 
mesta“. 
7.  V Čl. 18 ods. 5 sa vypúšťa z dôvodu duplicity s ods. 2. 

V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch so zmenami: 
1. V Čl. 3 ods. 8  sa slová „podľa odseku1 prvej vety“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7 

prvej vety“. 
2. V Čl. 3 ods. 9 sa slová v prvej vete „podľa odseku1 druhej vety“ nahrádzajú slovami 

„podľa odseku7 druhej vety“. 
3. V Čl. 3 ods. 9 sa slová v druhej vete „podľa odseku 1 tretej vety“ nahrádzajú slovami „ 

podľa odseku 7 tretej vety“. 
4. V Čl. 7 ods. 3 doplniť za slovom programu primátor mesta ukončí, alebo preruší 

rokovanie mestského zastupiteľstva a zvolá do 14 dní nové zasadnutie na 
prerokovanie celého resp. zostávajúceho programu. 

5. V Čl. 8 ods. 3 na konci odstavca doplniť vetu: Voľba hlavného kontrolóra sa riadi 
ustanoveniami § 18a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 
jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov. 

6. V Čl. 11 ods. 6 sa slová „ustanovenia § 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ustanovenia Čl. 9 a 
10“. 

 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch so zmenami: 
1. V Čl. 2 ods.1čísl. ¼ písm. g sa posúva ako písm. f z dôvodu vynechania textu v písm. f , 

doterajšie písm. h až t sa označujú ako písm. g až t.  
 
V Krompachoch 15. februára 2012    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Štatút Krompašského spravodajcu so zmenami: 
1. V Čl. 4  ods. 1 v texte menuje a odvoláva na návrh vydavateľa Mestské zastupiteľstvo 

v Krompachoch sa mení na: menuje a odvoláva na návrh poslancov MsZ 
a primátora mesta Krompachy“. 

2. V Čl. 7  doplniť bod 3) – Krompašský spravodajca bude uverejnený na internete v období 
21 dní po uvedení do predaja. 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 
Organizačný poriadok Krompašského spravodajcu. 
 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/E.29: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje : 

• predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP 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 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.1: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.1 zo dňa 15. februára 2012 (predaj pozemku  Ing. Františkovi Böhmerovi). 
        Termín : 31. mája 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.2: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.2 zo dňa 15. februára 2012 (predaj pozemku  Júliusovi Kopčanovi). 
        Termín : 31. mája 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.3: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.3 zo dňa 15. februára 2012 (predaj pozemku  Ing. Jaroslavovi Martinikovi). 
        Termín : 31. mája 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.4: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.4 zo dňa 15. februára 2012 (predaj pozemku  Ing. Jurajovi Skurkovi). 
        Termín : 31. mája 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.5: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.5 zo dňa 15. februára 2012 (kúpa pozemku od rodiny Benckovej ). 
        Termín : 30. apríla 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.6: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  predať majetok formou obchodnej verejnej súťaže na úradnej 
tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 13/E.6 zo dňa 15. februára 2012 (predaj a spôsob predaja pozemkov na ul. 
SNP v Krompachoch). 

        Termín : 31. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.7: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže  na úradnej tabuli mesta 
Krompachy a  na internetovej stránke mesta Krompachy a v regionálnej tlači  v zmysle 
uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.7 zo dňa 15. februára 2012 (predaj uvoľneného bytu 
a spôsob predaja majetku na  ul. SNP v Krompachoch). 

        Termín : 1. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.8: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vyplatenie resp. započítanie vráteného nájomného v zmysle  uznesenia MsZ 
v Krompachoch č. 13/E.8 zo dňa 15. februára 2012 (odpustenie nájomného za december 2011). 

Termín : 31. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.9: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže na úradnej 
tabuli mesta Krompachy, na internetovej stránke mesta Krompachy a v regionálnej tlači  
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.10 zo dňa 15. februára 2012 (predaj 
jednoizbového byty na Hlavnej ul. s.č. 952 v  Krompachoch). 

        Termín : 1. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.10: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže na úradnej 
tabuli mesta Krompachy, na internetovej stránke mesta Krompachy a v regionálnej tlači  
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.11 zo dňa 15. februára 2012 (predaj bytov na 
ul. SNP v  Krompachoch).     Termín : 1. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.11: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže na úradnej 
tabuli mesta Krompachy, na internetovej stránke mesta Krompachy a v regionálnej tlači  
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.12 zo dňa 15. februára 2012 (predaj bytu na ul. 
Maurerovej č. 992/15 v  Krompachoch). 
        Termín : 1. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.12: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť zverejnenie zámeru  predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže na úradnej 
tabuli mesta Krompachy, na internetovej stránke mesta Krompachy a v regionálnej tlači  
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.13 zo dňa 15. februára 2012 (predaj stavebných 
pozemkov  v  Krompachoch). 
        Termín : 15. marca 2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
 
 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.13: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.14 zo dňa 15. februára 2012 (predaj bytu Rudolfovi Mihalikovi s manželkou ). 
        Termín : 31. marca  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.14: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.15 zo dňa 15. februára 2012 (predaj bytu Ivete Michalkovej ). 
        Termín : 31. marca  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.15: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 
13/E.16 zo dňa 15. februára 2012 (predaj bytu Martinovi Dutkovi ). 
        Termín : 31. mája  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012 
  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.16: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.17 zo 
dňa 15. februára 2012 (predaj pozemku spoločnosti KINREJAM s.r.o.). 
        Termín : 31. mája  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.17: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie záložnej  zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.18 
zo dňa 15. februára 2012 (uzavretie Záložnej zmluvy v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR). 
        Termín : 29. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.18: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie záložnej  zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.19 
zo dňa 15. februára 2012 (uzavretie Záložnej zmluvy v prospech Štátneho fondu rozvoja 
bývania). 
        Termín : 29. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.19: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
zabezpečiť vypracovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 13/E.20 zo dňa 15. februára 2012 (uzavretie budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP). 
        Termín : 31. marca   2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.20: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
Zverejniť Štatút mesta Krompachy na  úradnej tabuli a web. stránke mesta po schválení 
Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 
 
        Termín : 16. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.21: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
Zverejniť Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na úradnej tabuli 
a web. stránke mesta po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 

 
        Termín : 16. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.22: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
Zverejniť Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na úradnej 
tabuli a web. stránke mesta po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 
        Termín : 16. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 13. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 15. februára 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 13/F.23: 
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ : 
Zverejniť Štatút Krompašského spravodajcu na úradnej tabuli a web. stránke mesta  po 
schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch. 
        Termín : 16. februára  2012  
        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 
V Krompachoch 15. februára 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 


