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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ 

členovia  -  Igor   JENDRUCH 

     Vladimír  PUCHALA 

 

      

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 22. augustu  2012. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o vstupe spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o. do likvidácie. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení rozpočtov škôl a školských zariadení k 30. 6. 2012. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy k 30. 6. 2012. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2012. 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  
Informáciu hlavnej kontrolórky o skutočnostiach pri vykonaní kontroly v spoločnosti Centrum 

Krompachy spol. s.r.o. a spoločnosti Ekover spol. s r.o. Spišské Vlachy k 22. augustu 2012. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

vzdanie sa z funkcie náčelníka MsP v Krompachoch Mgr. Alfonza KAĽAVSKÉHO k 22. 

augustu 2012. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

          

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

ústnu informáciu o stave Bytového hospodárstva mesta Krompachy s.r.o. k 22. augustu 2012. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

odstúpenie  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 

MŠ Robotnícka: MUDr. Marián Hojstrič  

MŠ SNP:  Mgr. Mária Šomšáková 

   Ing. Štefan Ondáš 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1.   predaj uvoľneného dvojizbového bytu č. 29 na šiestom poschodí v bytovom dome súpisné 

číslo 1050 na ulici SNP č. 1 v Krompachoch, parcela C-KN 2848, zapísaného Správou 

katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy  
2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu formou obchodnej verejnej 

súťaže, za minimálnu cenu 7.900,00 € (cena podľa znaleckého posudku č. 19/2010 

vyhotoveného Ing. Stanislavom Hanulom) 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Ing. Jánom Biľom, rod. Biľom, trvale bytom J. B. Ivana 

777/9,  053 42 Krompachy ako darcom a Mestom Krompachy ako obdarovaným a na 
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pozemok na ulici SNP - parcela C-KN 2496/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 158 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 2897 pre k.ú. Krompachy. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

        

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu bytu č. 18 na treťom poschodí v bytovom dome s.č. 1102 na Lorencovej ulici č. 12 

v Krompachoch vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach vo 

veľkosti 43/2474 z celku a spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavaného stavbou, 

parcela KN-C 1008 s výmerou 395 m
2
 vo veľkosti 43/2474 z celku, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1840 pre k.ú. Krompachy od Vojtecha Nedzeľu, trvale bytom Lorencova č. 12, 

Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 7.000 € a bude zaplatená do 7 dní od podpísania 

kúpnej zmluvy.  

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 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.18 zo dňa 22.08.2012 

V Y H L A S U J E 
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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, vyhotovený Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, 

Spišská Nová Ves  

v celkovej výške 25.300 € 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 03.09.2012 

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 01.10.2012, 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, 

- 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, 

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

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

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

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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

Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, alebo Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

 Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – byt MAUREROVA“ 
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 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 22. augusta 2012  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 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.18 zo dňa 22.08.2012 

 

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. 

http://www.krompachy.sk/


9 

 

 

voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí  

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

(bývalá Charita) 

 

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

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

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

4079/103182. 

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 : 03.09.2012 

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 01.10.2012, 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  

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

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 7.000 €), 

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:  

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. 

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 1. októbra 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. 

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

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

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

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  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 na adresu vyhlasovateľa: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – byt HLAVNÁ č. 35“ 

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

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

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla 

navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia 

poradie návrhov.                                                                    

V Krompachoch, dňa  

....................................... 

   Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                         primátorka mesta 
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Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 

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

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 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.18 zo dňa 22.08.2012 

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: 

  tri dvojizbové a jeden jednoizbový byt 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. 29 na 6. 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: 

http://www.krompachy.sk/
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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 : 03.09.2012 

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 05.10.2012, 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  

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

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 7.900 € pre 2 izbový byt a 3.800 € pre 

jednoizbový byt), 

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:  

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

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

h) 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,  

i) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 5. októbra 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 

http://www.krompachy.sk/
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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 vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  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 na adresu vyhlasovateľa: 

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – byty 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 22. augusta 2012  

http://www.krompachy.sk/
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       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 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.18 zo dňa 22.08.2012 

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: 

 

OBJEKT BÝVALEJ MŠ NA TRANGUSOVEJ ULICI V KROMPACHOCH 

- pozemok s výmerou 1882 m
2
, charakter : zastavané plochy a nádvoria, parcela C-KN 1132/1 

- stavba s.č. 351, stojaca na parcele C-KN 1132/1 

 

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané Správou  katastra 

v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

 

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

vo výške 117.000 € 

 Poloha a popis stavby: 

Budova sa nachádza na Trangusovej ulici, ktorá je dopravnou tepnou prechádzajúcou mestom zo 

Spišskej Novej Vsi do Košíc. Budova je samostatne stojaca, má podzemné a nadzemné podlažie 

a čiastočne využité podkrovie. Budova bola využívaná ako materská škola do roku 2005. 

Nehnuteľnosť je murovaná budova s prístavbami. Nadzemné podlažie so samostatným vstupom  

predloženými kamennými schodmi, v ktorom sú učebne, kuchyňa, sociálne priestory, vstupná časť 

a drevené schodisko do podkrovia. V podzemnom podlaží, so samostatným vstupom z prednej 

a zadnej časti, sú pomocné priestory. K budove boli pristavené dve učebne, jedna na pravom štíte 

a jedna na pravom štíte. Pôvodná budova bola postavená v roku 1912, prístavby v roku 1960. 
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Podkrovie je prevažne nevyužité. Strecha a krov je zložitý s nerovnou výškou hrebeňov, prevažne 

valbový s vikiermi a sedlovými časťami nad vystupujúcimi časťami v prednej časti budovy, nad 

prístavbami je pultová strecha. Vybavenie budovy je štandardné. Rozvod svetelnej a motorickej 

elektriny nie je v celej budove, rozvod plynu nie je. Budova je odkanalizovaná do vlastnej žumpy. 

Možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.    

Obstavaný priestor pôvodnej stavby: 1.953,10 m
3
, 1. prístavby: 1.144,13 m

3
, 2. prístavby: 209,42 m

3
 

Celý pozemok je oplotený vlnitým plechom. V bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti je zastávka 

autobusu. 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 28.8.2012 

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 08.10.2012, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

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

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa (pri fyzických osobách meno a priezvisko, bydlisko, tel. 

kontakt navrhovateľa, pri právnických osobách obchodné meno, IČO, sídlo), 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna 

požadovaná cena (t.j. 117.000 €) , 

c. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

d. účel využitia, podnikateľský zámer, 

e. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

f. súhlas s podmienkami súťaže, 

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

ním navrhnutú cenu. 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

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

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

k) 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,  

l) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 8. októbra 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

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

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

Krompachy. 

12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. V prípade, že do 10 

kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu 

http://www.krompachy.sk/
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v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude 

nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

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

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

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

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

a vykonanie opravy. 

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

16. 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 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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

Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, alebo Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225 

19. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka a účel využitia. 

 Miesto predkladania návrhov 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – MŠ TRANGUSOVA“ 

 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 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 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.18 zo dňa 22.08.2012 

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: 
- stavebný pozemok s výmerou 1.006 m

2
  

(parcela KN-C 1666/1 s výmerou 866 m
2
 a parcela KN-C 1667/2 s výmerou 140 m

2
) 

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané na Správe katastra 

v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici SNP v Krompachoch v blízkosti miestnej komunikácie 

s možnosťou napojenia na zemný plyn a elektrinu.   

 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 €/m
2
 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 05.09.2012 

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 05.10.2012, 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  

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

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 25.300 €), 

d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

http://www.krompachy.sk/
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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. 

1. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

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

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

n) v kúpnej zmluve bude uvedené ustanovenie, že kupujúci berie na vedomie skutočnosť 

že na susediacej parcele je v zmysle územného plánu plánovaná preložka štátnej cesty 

II/547.  

o) 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,  

p) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 5. októbra 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

súťaže. 

10. 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. 

11. 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 

12. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

13. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 
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 Miesto predkladania návrhov 
 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok  ul. 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 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer prenájmu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- prízemia objektu základnej školy na ulici Mikuláša Šprinca s.č. 104, stojacej na 

parcele C-KN 21. 

formou priameho prenájmu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu uznesenia č. 13/E.5 zo dňa 15.2.2012 

 

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z celku na nehnuteľnostiach zapísaných v liste 

vlastníctva č. 2712 pre k.ú. Krompachy: 

- parcela KN-E 93164 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1197 m
2
,  

- parcela KN-E 93166/1 – orná pôda s výmerou 266 m
2
 

od Jána Bencka rod. Bencka, bytom Lorencova 11, 053 42 Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 2,12 €/m
2
, t.j. spolu 1.505,28 € za 

spoluvlastnícky podiel a bude zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.  

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zriadenie vecného bremena medzi Mestom Krompachy ako povinným a spoločnosťou 

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice ako oprávneným na stavbu 

podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na pozemku vo vlastníctve mesta – 

parcela C-KN 1029, ostatné plochy s výmerou 1174 m
2
 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k. 

ú. Krompachy. 

Predmetom zmluvy bude povinnosť mesta ako povinného: 

- strpieť umiestnenie podperného bodu a podzemného elektrického vedenia na pozemku 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa zmluvy a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie majetku mesta Krompachy zo správy k 31.08.2012: 

Základnej školy na Maurerovej ulici č. 14 v Krompachoch,  

IČO: 35546000, zastúpenej Mgr. Slávkou Kašickou, riaditeľkou školy majetok v celkovej 

výške  653.484,16 €: 

 dlhodobý majetok vo výške  510.942,97 € z toho 

- budova s.č. 993, stojaca na parcele KN-C 2896 vo výške 377.779,47 €, budova         

s.č. 632, stojaca na parcele  2893/2 (kotolňa)  vo výške 118.734,65 € 

 - stroje prístroje a zariadenia vo výške 9.559,79 € 

 - ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške 4.869,06 € 

 pozemky vo výške 67.526,39 € - parcela č. KN-C 2893/1 - ostatné plochy s výmerou 

4928 m
2
, KN-C 2893/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m

2
, KN-C 2894 - 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 447 m
2
, KN-C 2895 - zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 773 m
2
, KN-C 2896 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

1072 m
2
, KN-C 2897 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2899 m

2
, KN-C 2898 – 

ostatné plochy s výmerou 1846 m
2
, KN-C 2905 – ostatné plochy s výmerou 1862 m

2
, 

KN-C 2906 - ostatné plochy s výmerou 584 m
2
, KN-C 2907 - ostatné plochy 

s výmerou 3155 m
2
, KN-C 2908 – ostatné plochy s výmerou 2643 m

2
,  zapísané v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy  

 dlhodobý drobný hmotný majetok vo výške 75.014,80 € 

 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie majetku mesta Krompachy zo správy k 31.08.2012: 

Materskej školy na Robotníckej ulici č. 3 v Krompachoch 

IČO: 35556901, zastúpenej Janou Merjavou, poverenou riaditeľkou školy majetok v celkovej 

výške 13.504,87 €: 

 dlhodobý majetok vo výške 762,73 € z toho: 

 - budova s.č. 41, stojaca na parcele KN-C 2757 vo výške 762,73 € 

 pozemky vo výške 5.526,79 € - parcela č. KN-C 2757, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 1665 m
2
, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 dlhodobý drobný hmotný majetok vo výške 7.215,35 € 
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 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie majetku mesta Krompachy zo správy k 31.08.2012: 

Základnej školy na ul. SNP č. 47 v Krompachoch, 

IČO: 35556285, zastúpenej Mgr. Janou Bucovou, riaditeľkou školy majetok v celkovej výške 

152.635,04  €: 

 dlhodobý majetok vo výške  67.546,20 € z toho: 

 - budova s.č. 373, stojaca na parcele KN-C 2502 vo výške 67.546,20 € 

 pozemky vo výške 7.870,28 € - parcela č. KN-C 2502, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 2371 m
2
, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 drobný hmotný majetok (do 1700 €) vo výške 77.218,56 € 

 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

odňatie majetku mesta Krompachy zo správy k 31.08.2012: 

Materskej školy na ul. SNP č. 44 v Krompachoch,  

IČO: 35566469, zastúpenej Alenou Dachovou, riaditeľkou školy majetok v celkovej výške 

39.090,19 €: 

 dlhodobý majetok vo výške 7.835,86 € z toho 

 - budova s.č. 431, stojaca na parcele KN-C 1664 vo výške 7.835,86 € 

 pozemky vo výške 6.429,66 € - parcela č. KN-C 1665, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 864 m
2
 a KN-E 73215 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1073 m

2
, 

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

 drobný hmotný majetok (do 1700 €) vo výške 24.824,67 € 
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 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

ZMLUVU č. 01/2012 – RZ o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z mesta 

Krompachy na rok 2012 medzi mestom Krompachy a spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské 

Vlachy, ul. SNP 34 vrátane prílohy (harmonogram zvozu). 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

ZMLUVU  o dielo č. 01/2012 – VPS uzatvorenú v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení medzi mestom Krompachy 

a spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, ul. SNP 34 (vrátane príloh). 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a spoločnosťou EKOVER, s.r.o. Spišské Vlachy ako nájomcom, ktorej 

predmetom sú nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Krompachy: 

- Dom smútku s.č. 775 na Cintorínskej ulici, 
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- Dom smútku s.č. 1088 na Cinorínskej ulici, 

- Administratívna budova s.č. 56 na Maurerovej ulici, 

- Budova zámočníctva a kamenárstva s.č. 1082 na Trangusovej ulici, 

 

na dobu určitú do 31.12.2012 za cenu nájomného vo výške 1.146,33 € za celú dobu nájmu. 
 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Dodatok č. 16 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.03.2000 uzatvorenú medzi 

Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou Termokomplex s.r.o. ako 

nájomcom, ktorého predmetom je odčlenenie nebytových priestorov v objekte s.č. 88 na 

Námestí slobody v Krompachoch, ktoré sú v užívaní Základnej umeleckej školy.  
 

 
V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zverenie majetku mesta Krompachy do správy k 1.9.2012: 

- 2.NP s veľkosťou podlahovej plochy 687,48 m
2
 v objekte s.č. 88, Námestie slobody č. 8 

v Krompachoch, stojaceho na parcele C-KN 247/1 Základnej umeleckej škole na Námestí 

slobody s. č. 88 v Krompachoch, IČO: 35549611, konajúcou prostredníctvom riaditeľky 

Jarmily Ondášovej. Hodnota zvereného majetku je vo výške obstarávacej ceny 29.431,02 €. 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu školskej jedálne Základnej školy,  Maurerova 14 : 

Bežné výdavky – oprava podlahy       v  € 

Schválený rozpočet  Návrh na úpravu rozpočtu  Zmena 

25 200 28 785 + 3 585 

 

Kapitálové výdavky – konvektomat       v  € 

Schválený rozpočet Návrh na úpravu rozpočtu Zmena 

0 4 735 + 4 735 

 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmeny Zásad vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Krompachy podľa 

predloženého návrhu. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zástupcov za zriaďovateľa do rady škôl a školských zariadení : 

ZŠ s MŠ SNP:  JUDr. Ingrid Chudíková   

   Vladimír Puchala 

   Oľga Dzimková 

   Ing. Štefan Ondáš 

ZŠ s MŠ Maurerova: Samuel Čiasnoha 

   Mgr. Emil Muľ 

   Igor Jendruch 

   PhDr. Imrich Papcun 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2012 podľa predloženého návrhu. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/C.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii 

v znení neskorších zmien a doplnkov, Doplnok č. 1 Organizačného poriadku MsÚ 

v Krompachoch  s účinnosťou od 1. septembra 2012. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/D.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby; 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/F.1: 

MsZ v Krompachoch  zveruje: 

Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici č. 14 v Krompachoch,  

IČO: 42248795, konajúcou prostredníctvom poverenej riaditeľky Mgr. Slávky Kašickej, 

v celkovej výške 666.989,03 €: 

 dlhodobý majetok vo výške 511.705,70 € z toho 

- budova s.č. 993, stojaca na parcele KN-C 2896, budova s.č. 632, stojaca na parcele   

2893/2 (kotolňa), budova s.č. 41, stojaca na parcele KN-C 2757 vo výške 

497.276,85 € 

 - stroje prístroje a zariadenia vo výške 9.559,79 € 

 - ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške 4.869,06 € 

 pozemky vo výške 73.053,18 €  - parcela č. KN-C 2893/1 - ostatné plochy s výmerou 

4928 m
2
, KN-C 2893/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m

2
, KN-C 2894 - 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 447 m
2
, KN-C 2895 - zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 773 m
2
, KN-C 2896 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

1072 m
2
, KN-C 2897 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2899 m

2
, KN-C 2898 – 

ostatné plochy s výmerou 1846 m
2
, KN-C 2905 – ostatné plochy s výmerou 1862 m

2
, 

KN-C 2906 - ostatné plochy s výmerou 584 m
2
, KN-C 2907 - ostatné plochy 

s výmerou 3155 m
2
, KN-C 2908 – ostatné plochy s výmerou 2643 m

2
, parcela č. KN-

C 2757, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1665 m
2 

zapísané v liste vlastníctva  

č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 dlhodobý drobný hmotný majetok vo výške  82.230,15 € 

 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/F.2: 

MsZ v Krompachoch  zveruje: 

Základnej škole s materskou školou na ul. SNP č. 47 v Krompachoch, 

IČO: 42248809, konajúcou prostredníctvom poverenej riaditeľky Mgr. Jany Bucovej, 

v celkovej výške  191.725,23 €: 

 dlhodobý majetok vo výške  75.382,06 € z toho: 

- budova s.č. 373, stojaca na parcele KN-C 2502, budova s.č. 431, stojaca na parcele 

KN-C 1664  vo výške 75.382,06 € 

 pozemky vo výške 14.299,94 € - parcela č. KN-C 2502, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 2371 m
2
, pozemky - parcela č. KN-C 1665, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 864 m
2
 a KN-E 73215 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1073 m

2 

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

 drobný hmotný majetok (do 1700 €) vo výške 102.043,23 € 

 bankové účty podľa skutočného stavu na základe bankového výpisu k 31.8.2012 

 pohľadávky a záväzky podľa účtovného stavu k 31.8.2012 

 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

       

 UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/G.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

na návrh primátorky mesta Krompachy v súlade s § 6, ods. 2) zákona č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov  Petra RABATINA zastupovaním náčelníka 

Mestskej polície   v Krompachoch s účinnosťou od 23. augusta 2012 po dobu maximálne 6 

mesiacov. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Krompachy, na internetovej stránke mesta Krompachy, v regionálnej tlači v zmysle uznesenia 

MsZ v Krompachoch č. 18/C.1 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj dvojizbového bytu – ul. SNP 1). 

        Termín : 3. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.2 zo dňa 22. augusta 2012 (darovacia zmluva medzi Ing. Jánom 

Biľom a mestom Krompachy). 

        Termín : 30. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

       

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ                        

v  Krompachoch č. 18/C.3 zo dňa 22. augusta 2012 (kúpa bytu od p. Nedzeľu). 

        Termín : 30. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.4 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj bytu na ul. Maurerova). 

        Termín : 3. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.5 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj bytu na ul. Hlavná - Charita). 

        Termín : 3. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.6 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj bytov na ul. SNP 1). 

        Termín : 3. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.7 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj nehnuteľnosti na ul. Trangusova). 

        Termín  : 28. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ                   

v  Krompachoch č. 18/C.8 zo dňa 22. augusta 2012 (predaj pozemku na  ul. SNP). 

        Termín  : 5. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku a následne zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa 

schváleného spôsobu prenájmu na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej 

tlači v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch č. 18/C.9 zo dňa 22. augusta 2012 (prenájom 

nehnuteľnosti v bývalej ZŠ M. Šprinca). 

        Termín  : 31. októbra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

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

č. 18/C.10 zo dňa 22. augusta 2012 (kúpa pozemku od J. Bencka). 

        Termín  : 30. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 
V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zmluvy  v zmysle uznesenia MsZ v  Krompachoch č. 

18/C.11 zo dňa 22. augusta 2012 (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena medzi Mestom Krompachy ako povinným a spoločnosťou Východoslovenská 

distribučná, a.s. Košice). 

        Termín  : 30. októbra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie protokolov o odňatí majetku mesta zo správy v zmysle uznesenia MsZ  

v Krompachoch č. 18/C.12 zo dňa 22. augusta 2012 (ZŠ Maurerova ul.). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.13: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie protokolov o odňatí majetku mesta zo správy v zmysle uznesenia MsZ   

v Krompachoch č. 18/C.13 zo dňa 22. augusta 2012 (MŠ Robotnícka ul.). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie protokolov o odňatí majetku mesta zo správy v zmysle uznesenia MsZ   

v Krompachoch č. 18/C.14 zo dňa 22. augusta 2012 (ZŠ  ul. SNP). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

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

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie protokolov o odňatí majetku mesta zo správy v zmysle uznesenia MsZ   

v Krompachoch č. 18/C.15 zo dňa 22. augusta 2012 (MŠ  ul. SNP). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.16: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ                         

v Krompachoch č. 18/C.18 zo dňa 22. augusta 2012 (nájomná zmluva so spoloč. EKOVER 

s.r.o.). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.17: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie protokolu o zverení majetku mesta do správy v zmysle uznesenia MsZ                         

v Krompachoch č. 18/C.20 zo dňa 22. augusta 2012 (zverenie majetku ZUŠ). 

        Termín  : 30. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/H.18: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a webovom sídle mesta. 

        Termín  : 14. septembra 2012 

        Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/CH.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

uzatvoriť Dodatok č. 16 v zmysle uznesenia MsZ  v Krompachoch č. 18/C.19 zo dňa 22. augusta 

2012 (odčlenenie nebytových priestorov -ZUŠ). 

        Termín  : 31. augusta 2012 

        Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/I.1: 

MsZ v Krompachoch nechvaľuje: 

1.  zámer predať časť pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - časť parcely C-KN 1033/7, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou   322 m
2
, za účelom vybudovania parkovacej plochy a výstavby garáží. 

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

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

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom s týmito podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/I.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

1.  zámer predať časť pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - časť parcely C-KN 518, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou   25 m
2
, za účelom výstavby garáže. 

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

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

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom s týmito podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/I.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

1.  zámer predať nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a to: 

- parcela E-KN 70234, diel 1 – ostatná plocha s výmerou 49 m
2
  

- parcela E-KN 90243/1, diel 3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m
2
 

- parcela E-KN 92443/11, diel 4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m
2
 

podľa geometrického plánu č. 50/2012 zo dňa 13.5.2012 vyhotoveného geodetom Jánom 

Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, za účelom zriadenia parkovacích 

miest pri rodinnom dome. 

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

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

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým 

posudkom s týmito podmienkami: 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

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

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 18. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 22. augusta 2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 18/I.4: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

1. zámer predať časť pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva 

č. 1 pre k.ú. Krompachy - časť parcely C-KN 2876 s výmerou 13 m
2
, pod bezbariérovým 

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

o majetku obcí v platnom znení) formou: 

a) priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s týmtito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

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

nakoľko žiadateľ je vlastníkom prístupovej rampy a za pozemok platí mestu 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 22. augusta 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 


