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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

členovia  -  Oľga  DZIMKOVÁ 

     Vladimír  PUCHALA 
 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí hlasovaciu komisiu  v zložení: 

predseda   -  Vladislav  PROBALA 

členovia  -  Samuel  ČIASNOHA 

     Ing. Ľuboš  ONTKO 

      

 

 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

          

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 18. aprílu 2012. 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31.12.2011. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Súhrnnú správu k hospodáreniu škôl a školských zariadení za rok 2011. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

      

     

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2011. 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 

2011.     

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta o výsledku následnej finančnej kontroly: čerpanie 

finančných prostriedkov z fondu sociálneho, rezervného, fondu rozvoja bývania, vykonanú na 

MsÚ Krompachy, ekonomické oddelenie. 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadeniu č. 1/2012 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ  v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/C.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

Termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 6/H.18 zo dňa  23. júna 2011 do 31. mája 2012 

ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. D.23 zo dňa 23. júna 2011 (predaj bytu č. 25 na piatom 

poschodí, ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parcele KN 2848, zapísaného v LV 

č.1 p. Zuzane Hodermarskej rod. Kopnickej, rozvedenej, nar. 17.08.1965,  bytom SNP č. 1, 

053 42 Krompachy). 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

        Termín  : 31. mája 2012 

 

 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

        

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 32 na siedmom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 

stojaceho na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 Bc. Jaroslave Balogovej rod. Balogovej, 

bytom Lipová 940/12, 053 61 Spišské Vlachy. 

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 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 19 na štvrtom poschodí, ul. SNP č.1050/1 v Krompachoch, 

stojaceho na parcele KN 2848, zapísaného v LV č.1 Anne Petrovovej rod. Jánošíkovej 

a manželovi Rastislavovi Petrovovi, rod. Petrovovi, obaja bytom Komenského č. 21, 040 01 

Košice. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

8.510 € 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 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

  

 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a  Ing. Štefanom 

Zacharom, rod. Zacharom, bytom Jilemnického ul. č. 3,  052 01 Spišská Nová Ves ako 

darcom na pozemok na Hornádskej ulici - parcela C-KN 1879, záhrady s výmerou 327 m
2
, 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1170 pre k.ú. Krompachy. 

 
 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou na ul. Lorencovej - parcela č. KN-C 1099 – zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 20 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  Ernestovi Čurillovi, 

rod. Čurillovi, bytom Slobody č. 22, 053 61 Spišské Vlachy, za účelom majetkovo – 

právneho vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 100,00 € 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. 

Pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti je uplatnená zákonná výnimka podľa §9a ods. 8 

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

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela č. KN-

C 1097 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m
2
, odčlenenej od parcely  č. KN-E 

70575/2, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 ako diel 1 s výmerou 6 m
2
 a od parcely č. KN-E 

72501/4, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 ako diel 2 s výmerou 15 m
2
, v zmysle 

geometrického plánu č. 3/2012 zo dňa 07.02.2012 vyhotoveného Štefanom Gondom, 

geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 Anne Ludvikovej rod. Bačovej,          

bytom Poštová ul. č. 8, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemku zastavaného garážou.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 105,00 € 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.  

Pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti je uplatnená zákonná výnimka podľa §9a ods. 8 

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

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj jednoizbového bytu na prízemí 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.15 zo dňa 18.04.2012 

 

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 : 2.5.2012 

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 4.6.2012, 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: 

- 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€), 

http://www.krompachy.sk/
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- 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, 

- 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 4. júna 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno 

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

8. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov s výsledkami 

vyhodnotenia návrhov súťaže a to do 15 dní odo dňa otvárania obálok. 

9. 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. 

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

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

súťaže. 

12. 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. 

13. 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 

14. 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.  

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

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

16. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka 

 

 Miesto predkladania návrhov 
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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: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – BYT HLAVNÁ č. 35“ 

 Vyhodnotenie návrhov 

 

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

návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia, 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 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.7: 

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 

http://www.krompachy.sk/
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a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.15 zo dňa 18.4.2012 

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 
 

 

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 m
2
 

(izba 23,77 m
2
, izba 14,74 m

2
, izba 11,01 m

2
, chodba 7,64 m

2
, kuchyňa 9,77 m

2
, zádverie 2,47 m

2
, WC 

1,24 m
2
, kúpeľňa 5,30 m

2
, komora 4,50 m

2
) 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 m
2
. 

 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 : 2.5.2012 

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 4.6. 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: 

- 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, 

http://www.krompachy.sk/
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- 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 4. júna 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 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. 

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. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, 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: 
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„NEOTVÁRAŤ – 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 

                                                                                          primátorka mesta 

 

Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.8: 

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: 

 

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.15 zo dňa 18.4.2012 

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: 

http://www.krompachy.sk/
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 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 

– 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, 

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 : 2.5.2012 

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 4.6..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. 

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. 

http://www.krompachy.sk/
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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 4. júna 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: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

viditeľne označené textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – BYTY SNP č. 1“ 

 Vyhodnotenie návrhov 
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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 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemku zastavaného záhradným domčekom v k.ú. Krompachy – diel 3 

odčlenený od parcely č. KN-C 643 – trvalé trávne porasty s výmerou 4 m
2
, zapísanej v liste 

vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 5/2012 zo dňa 09.03.2012 vyhotoveného 

Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298 Anne Kiškovej rod. 

Kupcovej a Michalovi Semanovi, rod. Semanovi, obaja bytom Slovinská č. 6, 053 42 

Krompachy, za účelom majetkovo – právneho vysporiadania pozemku zastavaného 

záhradným domčekom.   

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m
2
, t.j. 20,00 € za časť pozemku 

a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

Pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti je uplatnená zákonná výnimka podľa §9a ods. 8 

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

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Vyradenie majetku mesta k 31.12.2011 v celkovej hodnote 77.173,14 €. 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ  v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.11/1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer predať časť pozemku na ul. Cintorínskej v Krompachoch – parcela C-KN  

25/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m
2 

a parcela C-KN 245/2, záhrady 

s výmerou 160 m
2
, za účelom rozšírenia pozemku na dobudovanie skladovacích priestorov pri 

objekte obchodných priestorov s.č. 1077 na Cintorínskej ulici spoločnosti Atrex s.r.o., 

Krčméryho 1, Spišská Nová Ves.  

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.11/2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob predaja majetku uvedeného v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.11/1 zo dňa 18. apríla 2012 (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) 

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 5,00 €/m
2
, nakoľko 

žiadateľ je vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti (obchodné priestory). 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 15/D.11/2 primátorka mesta Krompachy nepodpísala 

z dôvodu, že cena za predaj pozemku je neobvykle nízka v mieste a čase, cena 

nezohľadňuje umiestnenenie nehnuteľnosti a jej možné využitie. Pozemok na základe 

žiadosti je určený na obchodné a podnikateľské účely právnickej osoby a nie je 

preukázaná efektivita nakladania s majetkom mesta (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení) a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Krompachy. 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.12/1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer predať časť pozemku na ul. Maurerovej v Krompachoch – parcela C-KN  

2898/2, zastavané plochy a nádvoria diel 2 s výmerou 245 m
2 

a diel 3 s výmerou 17 m
2
, za 

účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome Mgr. Pavelovi Voškovi a manželke Karin 

Voškovej rod. Sedlackej, obaja bytom Maurerova 16, Krompachy.  

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.12/2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob predaja majetku uvedeného v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.12/1 zo dňa 18. apríla 2012 (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) 

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 5,00 €/m
2
, nakoľko 

žiadatelia sú vlastníkmi priľahlej nehnuteľnosti (rodinného domu) a cez žiadanú parcelu je 

zriadená prístupová cesta k rodinnému domu a ku garáži. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 15/D.12/2 primátorka mesta Krompachy nepodpísala 

z dôvodu, že cena za predaj pozemku je neobvykle nízka v mieste a čase, cena 

nezohľadňuje umiestnenenie nehnuteľnosti a jej možné využitie. Pozemok na základe 

žiadosti je určený na súkromné účely právnickej osoby a nie je preukázaná efektivita 

nakladania s majetkom mesta (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) 

a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Krompachy. 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu Uznesenia č. 12/B.2 zo dňa 24.1.2012 

 predaj pozemkov v k.ú. Krompachy - parcela C-KN 3559/4, ostatné plochy s 

výmerou 4.142 m
2
, parcela C-KN 1893/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou     

6.282 m
2
 obe zapísané v liste vlastníctva č. 1, spoločnosti GMT projekt spol. s r.o., Námestie 

SNP č. 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36484971, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. arch. 

Slavomírom Gmitterom. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 

41,26 €/m
2
 t.j. spolu 430.094,24 € a bude zaplatená na účet predávajúceho nasledovne: 

- čiastka vo výške 200.000 € do 30.04.2012, 

- čiastka vo výške 100.000 € do 6 mesiacov  odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, 

- čiastka vo výške 130.094,24 € do 9 mesiacov  odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 

podmienky Obchodnej verejnej súťaže boli schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch Uznesením č. 11/C.18 dňa 14.12.2011. 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu Uznesenia č. 13/E.14 zo dňa 15.02.2012 

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 vo dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 4.000,00 € a pri podpise kúpnej 

zmluvy a druhá splátka vo výške 3.900,00 € spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom 

nehnuteľností bude zaplatená najneskôr do 31.12.2012 . Návrh na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností bude vykonaný až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny.  

Predaj bytu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch, v zmysle 

Uznesenia č. 13 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 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu Uznesenia č. 10 mim./C.3 zo dňa 16.7.2009 

 Investičnú akciu rekultivácie skládky odpadu HALŇA, ktorá pozostáva: 

a/ z predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-P04-09-2 pod názvom „Skládka 

HALŇA – I. stavba, skládka priemyselného odpadu“ 

b/ spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov na projekt t.j. suma 

vo výške 347.874,08 euro z celkových výdavkov na projekt. 

c/ financovanie projektu (5% z celkových výdavkov na projekt) bude realizované 

z vlastných zdrojov. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmluvu o nájme nebytových priestorov v objekte požiarnej zbrojnice, s.č. 945 na Maurerovej 

ulici v Krompachoch, stojacej na parcele CKN 3017/1 s celkovou výmerou 329 m
2
 

uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a Krajským riaditeľstvom 

Hasičského a záchranného zboru v Košiciach ako nájomcom. 

Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2011 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 

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

zákonov  uzatvára ho týmto výrokom :   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 
V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia vo výške 100 826,62 € zistený podľa § 2 písm. b) a c)  a § 10  

       ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej          

       samosprávy   v znení neskorších zmien a predpisov. 

   - v zmysle ustanovení § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách     

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa  nevyčerpané  účelovo     

určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú, t.j.   

           cudzie prostriedky účelovo viazané predstavujú 26 963,07 € 

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

 
V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozdelenie finančných prostriedkov  za rok 2011 do fondov takto:           

   -   100% prostriedkov,   t. j. 100 826,62 € do rezervného fondu 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

a) úrok vo výške 1,94  € za rok 2011 na účte sociálneho fondu ako  príjem sociálneho     

fondu 

b) poplatok vo výške 57,45 € za rok 2011 na účte sociálneho fondu ako  výdavok                  

sociálneho fondu 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2011 - zisk   vo  výške   261 806.- €           

s vyúčtovaním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok  hospodárenia  minulých  rokov. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy. 

 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy. 
 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 4 k „Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu". 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie  plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na rok 2012. 

B :Realizačná činnosť                                                    
Názov investičnej akcie                                                          . 

1./ Modernizácia objektov nemocnice Krompachy ( chirurgické oddelenie a budova chirurgie, 

detské oddelenie, administratíva). 

Predpokladané náklady ................................................................................................60 290  € 

 V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012 podľa predloženého návrhu.                    

                       Por. 

číslo 
Organizácia 

Požiadavka  

2012 - € Schválené 2012 - € 
   1. Rímskokatolícka cirkev 1 500 1 500 

   2. Rímskokatolícka cirkev 1 500 0 

   3. BKM DASTET 6 000 1 000 

   4. SZPFB 340 300 

   5. FK POKROK 16 000 16 000 

   6. SZZP 1 100 500 

   7. Basketbalový klub  8 000 6 500 
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8. Matica slovenská 2 300 1 000 

   9. Dobrovoľný hasičský zbor 350 300 

   10. Dobrovoľný hasičký zbor 1 850 600 

   11. Slovenský skauting 0 0 

   12. JOHANIDES/CANTICA CHR. 1 500 700 

   13. Dychová hudba 1 700 1 100 

   14. FS KROMPAŠAN 1 700 1 100 

   15. OZ Snehulienka 33 232 0 

   16. Pravoslávna cirkev 1 900 150 

   17. Pravoslávna cirkev 1 190 150 

   18. Pravoslávna cirkev 930 150 

   19. Pravoslávna cirkev 2 560 150 

   20. Pravoslávna cirkev 500 150 

   21. Pravoslávna cirkev 1 300 150 

   22. Jednota dôchodcov Slov. 470 400 

   23. MŠK POKROK 0 0 

   24. MŠK POKROK STO 4 280 1 000       

25. MŠK Krompachy 0 0 

   26. MŠK Krompachy 0 0 

   27. MŠK Krompachy 0 0 

   28. Unia žien Slovenska  440 400 

   29. Cirkevný zbor ECAV 0 0 

   30. Gymnázium Krompachy 200 200 

   31. Robotnický spevokol 500 0 

   32. Klub mažoretiek 1 700 1 000 

     SPOLU: 93 042 34 500 

    

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

      UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

                 v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.27: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy zahraničné služobné  cesty   

do štátov Európskej únie v roku  2012. 
 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta   
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.28: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 4  - navýšenie finančných prostriedkov v oblasti kultúry a 

športu. 

 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 
          primátorka mesta 

 

  

          

 

                  
                  
                  

                 
 

                  
UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/D.29: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom Krompachy ako obdarovaným a 

spoločnosťou BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, 053 63 Spišský Hrušov 195,                   

IČO: 36183628 ako darcom na „spevnené plochy a komunikácie“ na Trangusovej ulici 

nachádzajúce sa na parcelách č. C-KN 1135/2, C-KN 1135/1, C-KN 1135/3, C-KN 1134,      

C-KN 1136, C-KN 1137, C-KN 1153/1, C-KN 1153/9, C-KN 1153/10 spolu s výmerou   

1000 m
2
 – miestna komunikácia a chodníky v celkovej hodnote investície 60.000,- EUR. 

 
V Krompachoch 18. apríla 2012    Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania v roku 2011 v zmysle VZN 

č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania §3 bod. 1  a to : 

58 801,24 € na výstavbu 42. b. j. ako vlastné prostriedky  

18 869,59 € na regeneráciu centra ako vlastné prostriedky. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/E.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

zástupcov za zriaďovateľa do rady škôl a školských zariadení: 
ZŠ SNP:   JUDr. Ingrid Chudíková   

   Vladimír Puchala 

   Mgr. Alena Kalafutová 

ZŠ Maurerova: Samuel Čiasnoha 

   Mgr. Emil Muľ 

   Igor Jendruch 

   PhDr. Imrich Papcun 

ZŠ Zemanská: Ing. Alžbeta Perháčová 

   Mgr. Emil Muľ 

   Rudolf Čiasnoha 

   Daniela Stanislavová 

CVČ:   Ing. Štefan Klein 

   Ing. Ján Ivančo   

ZUŠ:    Rudolf Čiasnoha 

   Ing. Ján Ivančo        

MŠ Robotnícka: MUDr. Marián Hojstrič      
  
  V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 
          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/F.1: 

MsZ v Krompachoch deleguje: 

zástupcov za zriaďovateľa do rady škôl a školských zariadení : 
ZŠ SNP:   JUDr. Ingrid Chudíková   

   Vladimír Puchala 

   Mgr. Mária Hricová 

ZŠ Maurerova: Samuel Čiasnoha 

   Mgr. Emil Muľ 

   Igor Jendruch 

   PhDr. Imrich Papcun 

ZŠ Zemanská: Ing. Alžbeta Perháčová 

   Mgr. Emil Muľ 

   Rudolf Čiasnoha 

   Daniela Stanislavová 

CVČ:   Ing. Štefan Klein 

   Ing. Ján Ivančo  

ZUŠ:   Rudolf Čiasnoha 

   Ing. Ján Ivančo     

MŠ Robotnícka MUDr. Marián Hojstrič 

  

V Krompachoch 18. apríla 2012    Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 
          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Zriaďovaciu listinu Základnej školy Krompachy, Maurerova ul. 14 zo dňa 6. Júna 2002 Č.j. 

013741-001 vydanej Okresným úradom Spišská Nová Ves vrátane jej neskorších dodatkov. 

Súčasťou zriaďovacej listiny základnej školy je školská klub detí a školská jedáleň. 

Dátum zrušenia: 31.8.2012 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy v Krompachoch, Ulica Robotnícka č. 3, zo dňa 4.12.2003 

Č.j. 1257/2003 vydanej mestom Krompachy vrátane jej neskorších dodatkov. Súčasťou 

zriaďovacej listiny materskej školy je školská jedáleň. 

Dátum zrušenia: 31.8.2012 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Zriaďovaciu listinu Základnej školy Krompachy, Ulica SNP č. 47 zo dňa 24.11.2003 Č.j. 

1210/2003 vydanej mestom Krompachy vrátane jej neskorších dodatkov. Súčasťou 

zriaďovacej listiny základnej školy je školský klub detí. 

Dátum zrušenia: 31.8.2012 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.4: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, ul. SNP 44 v Krompachoch zo dňa 30.3.2005 vydanej 

mestom Krompachy vrátane jej neskorších dodatkov. Súčasťou zriaďovacej listiny materskej 

školy je prevádzka školského  stravovania. 

Dátum zrušenia: 31.8.2012 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.5: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

ku dňu účinnosti Všeobecne  záväzného nariadenia č. 1./2012 o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  tieto 

všeobecne záväzné nariadenia: 

- VZN č. 3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu v Krompachoch, schválené 

MsZ dňa 14.7.1998 uznesením č. 23/D-1 vrátene jeho doplnkov, 

- VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach 

v meste Krompachy, schválené MsZ dňa 31.8.1998 uznesením č. 24/D-1 vrátene jeho 

doplnkov,  

- VZN č. 2/1999 Trhový poriadok, schválený MsZ dňa 14.6.1999 uznesením č. 4/G-1 

vrátene jeho doplnkov. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/G.6: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 6/F.1 zo dňa 23. júna 2011 (v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1 júna 2011 plat 

primátorke mesta Ing. Ivete Rušinovej podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 
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- plat v zmysle § 3 a §4 ods.1 bod 5 vo výške 2,34 násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, čo je podľa údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky 769 Eur mesačne, to znamená v čiastke 1 799,46 

Eur zvyšuje v zmysle § 4 ods. 2 ho o 24 % , t.j.  plat primátorky mesta je 2 231,33 Eur 

mesačne, po zaokrúhlení 2 232 Eur mesačne). 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/H.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa : 

na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 

ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/2007 o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov na Všeobecne  záväznom  nariadení č. 1//2012 o trhovom 

poriadku a podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 
V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ  v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/I.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje, že : 

uznesením č.6/F.1 s účinnosťou od 1. júna 2011 určilo primátorovi mesta mesačný plat  

vypočítaný v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej 

mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov; takto určený plat predstavoval po zaokrúhlení sumu 2 232 Eur. 

 
V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/I.2: 

MsZ v Krompachoch konštatuje, že : 

Štatistický úrad SR zverejnil dňa 6.3.2012 priemernú mzdu v národnom hospodárstve za rok 

2011 vo výške 786,00 €. 

 
V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/J.1: 

MsZ v Krompachoch prerokovalo : 

plat primátora mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s účinnosťou  

od 1. januára 2012 určilo mesačný plat primátora mesta vypočítaný  podľa ustanovení § 3 

a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy v NH vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 

ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov; takto určený plat predstavuje  

po zaokrúhlení sumu 2 281 Eur. 

 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.1 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj dvojizbového bytu Bc. Jaroslave Balogovej). 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.2 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj dvojizbového bytu Anne Petrovovej s manželom). 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.3 zo dňa 18. apríla 2012 (darovacia zmluva – Ing. Štefan Zachar). 

        Termín  :  31. júla 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ     

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.4 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj pozemku Ernestovi Čurillovi). 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 

15/D.5 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj pozemku Anne Ludvikovej). 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie  zámeru predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže v regionálnej 

tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy  v zmysle  

uznesenia MsZ v Krompachoch č.  15/D.6 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj bytu na Hlavnej ulici 

s.č.  952- Charita). 

        Termín  :  2. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie  zámeru predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže 

v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy  

v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/D.7 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj 

trojizbového bytu v rodinnom dome na ul. Maurerovej  v Krompachoch). 

        Termín  :  2. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie  zámeru predať majetok formou verejnej obchodnej súťaže 

v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy  

v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č.  15/D.8 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj bytov 

v obytnom dome na ul. SNP č. 1050//1 v Krompachoch). 

        Termín  :  2. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch  

č. 15/D.9 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj pozemku Anne Kiškovej a Michalovi Semanovi). 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť naloženie s vyradeným majetkom v zmysle  uznesenia MsZ  Krompachoch č.   

15/D.10 zo dňa 18. apríla 2012 podľa predloženého návrhu Vyraďovacej komisie pri MsZ 

v Krompachoch. 

        Termín  :  30. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ  

        riaditelia príslušných organizácií     

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zverejniť zámer predať majetok na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke 

mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/D.11/1 (predaj pozemku na 

Cintorínskej ulici spoločnosti Atrex s.r.o., Spišská Nová Ves). 

Termín  :  31. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie zámeru na úradnej tabuli mesta Krompachy a  na internetovej stránke 

mesta Krompachy  v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 15/D.12/2  zo dňa 18. apríla 

2012 (predaj pozemku Mgr. Pavelovi Voškovi s manželkou). 

        Termín  :  31. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude zmena spôsobu 

splatenia kúpnej ceny v zmysle  uznesenia MsZ  Krompachoch č.   15/D.13 zo dňa 18. apríla 

2012 (predaj pozemkov pre spoločnosť GMT projekt spol. s r.o., Námestie SNP č. 1, 085 01 

Bardejov).        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ  

       

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

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

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ  Krompachoch 

č.   15/D.14 zo dňa 18. apríla 2012 (predaj bytu Rudolfovi Mihalikovi s manželkou).  

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ  

       

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.15: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ  Krompachoch č.   15/D.16 

zo dňa 18. apríla 2012 (uzatvorenie nájomnej zmluvy s Krajským riaditeľstvom Hasičského 

a záchranného zboru v Košiciach).  

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ  

       

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta   

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.16: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu v zmysle  uznesenia MsZ 

Krompachoch č.   15/D.19 zo dňa 18. apríla 2012. 

        Termín  :  30. júna 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ  

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

      primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.17: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť zverejnenie  Všeobecne záväzného  nariadenie č. 1/2012 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových 

miestach vyvesením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

Termín  : 15. mája 2012  

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/K.18: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie darovacej zmluvy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/D.29 

zo dňa 18. apríla 2012 (darovacia zmluva – Bio plus,  s.r.o.). 

        Termín  :  31. mája 2012 

        Zodpov. :  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 15. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 18. apríla 2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 15/L.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

kúpu rodinného domu so záhradou na ulici SNP v Krompachoch zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1787 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela C-KN 1687/1 – zastavané plochy a nádvoria (dvor) s výmerou 337 m
2
; 

- parcela C-KN 1687/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m
2
;  

- parcela C-KN 1687/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m
2
; 

- parcela C-KN 1688 - záhrady s výmerou 421 m
2
; 

- stavba rodinného domu s prístavbou s.č. 427 stojaca na parcele C-KN 1687/2 

- stavba hospodárskej budovy bez súp. č., stojaca na parcele C-KN 1687/3  

od vlastníka Ondreja Pavlíka rod. Pavlíka, nar. 27.05.1957, bytom SNP č.427/56, Krompachy. 

 Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške stanovenej znaleckým posudkom nie 

starším ako tri mesiace a bude zaplatená do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

V Krompachoch 18. apríla 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

          primátorka mesta 


