
UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/A.1:
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu v zložení:
predseda - Ing. Ľuboš ONTKO
členovia - Stanislav BARBUŠ

Rudolf ČIASNOHA

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/B.1:
MsZ v Krompachoch ruší:
Uznesenie MsZ v Krompachoch Č. 21/B.3 zo dňa 25. októbra 2012:
podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Krompachy, kde Mesto Krompachy ako
vlastník pozemku na Starej Maši - parcela EKN 90628, trvale trávne porasty s výmerou
4214 m2

, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra v Spišskej Novej Vsi,
na LV Č. 2287 (ďalej ako "pozemok par. 90628") zamieňa tento pozemok za pozemok
nachádzajúci sa na Hornádskej ulici (pri Halni - skládke odpadu) - parcela CKN 3559/4,
ostatné plochy s výmerou 4142 m2

, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou
katastra v Spišskej Novej Vsi na LV č.l (ďalej ako "pozemok 3559/4"), a to v prípade, ak
dôjde k vydaniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v prospech spoločnosti GMT projekt s.r.o., so sídlom: Námestie SNP 1 ,085 01
Bardejov, IČO: 3648497 k pozemku 3559/4, pričom dôvod osobitného zreteľa sa vyžaduje
z dôvodu, že na pozemku 3559/4, ktorý bol predaný spoločnosti GMT projekt s.r.o. za cenu
41,26 €/m2 je v liste vlastníctva zapísaná ťarcha na 100 rokov, a tak pri kúpe nehnuteľností
bola spoločnosť GMT projekt s.r.o. uvedená do omylu. Z uvedeného dôvodu predmetný
pozemok je zámerom mesta zameniť za iný pozemok, ktorý je bez tiarch a vecných bremien.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/B.2:
MsZ v Krompachoch ruší:
Uznesenie MsZ v Krompachoch Č. 2l/C.2 zo dňa 25. októbra 2012:
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ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 31. decembra 2012 po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech GMT
projekt s.r.o. k pozemku 3559/4, zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie zámennej zmluvy
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 21/B.3 zo dňa 25. októbra 2012. Uznesenie bolo
splnené čiastočne. Zámenná zmluva bola vyhotovená a podpísaná zo strany mesta dňa
15.1.2013, ale zo strany spoločnosti GMT projekt, s.r.o. ~~bola_podpísaná.

/0·

V Krompachoch 25. júna 2014 - __/~~~, :C-;J >_0" _.'.

Ing'--I~et~RUŠÍNOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381B.3:
MsZ v Krompachoch ruší:
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 36/D.13 zo dňa 10. apríla 2014:
1. zámer zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy na Maurerovej ulici - dom súp.
Č. 992, stojaci na parcele C-KN 2899/2 a garáž bez súp. Č. na parcele C-KN 2899/2, vrátane
pozemku, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 m2

, zapísané v liste vlastníctva Č. l za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Františky Jurišincovej, rod. Suchej, nar. 13.04.1946, bytom
Družstevná ul. 32, Krompachy, ktoré sa nachádzajú na Družstevnej ulici - rodinný dom súp. Č.

705, stojaci na parcele C-KN 2091, vrátane pozemku, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 306
m2

, pozemok parcela C-KN 2092 - záhrady s výmerou 148 m2 zapísané v liste vlastníctva Č. 240
a rodinný dom súp. Č. 706, stojaci na parcele C-KN 2086, vrátane pozemku, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 166 m2

, zapísané v liste vlastníctva Č. 26.
2. spôsob zámeny majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.l38/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko rodinné domy na
Družstevnej ulici má mesto zámer využiť ako náhradné ubytovanie pre obyvateľov žijúcich
v nájomných bytoch na Baníckej štvrti, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave. Možnosť
prípadnej rekonštrukcie bytového domu vzhľadom kjeho terajšiemu technickému stavu by bola
pre mesto neefektívna, nehospodárna a neúčelná.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381B.4:
MsZ v Krompachoch ruší:
Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 36/L.12 zo dňa 10. apríla 2014:
ukladá prednostovi MsÚ v termíne do 30. apríla 2014 zabezpečiť postup stanovený
zákonom Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť zverejnenie zámeru na
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internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.13 zo dňa 10. apríla 2014 (zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta Krompachy na Maurerovej ulici za nehnuteľnosti vo vlastníctve Františky Jurišincovej,
ktoré sa nachádzajú na Družstevnej ulici - rodinný dom), -)

" " /

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381B.5:
MsZ v Krompachoch ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krompachoch Č. 1/2000 o mestskej
v Krompachoch zo dňa 18. mája 2000 aj v rozsahu doplňujúcich dodatkov.

,0"-" ,

polícii

V Krompachoch 25. júna 2014 :--'--/.) ..

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.l:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 25. júnu 2014.- - - '"

V Krompachoch 25. júna 2014
_ )

.«:'~~~.>~-.> ,-~~)"~o ,~",.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.2:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - SKI Plejsy a.s. Košice.

.- ~-,
V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.3:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - EKOVER S.r.o. Spišské Vlachy.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.4:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - PVS a.s. Poprad.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.S:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - PO WOP AX s.r.o. Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.6:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
za rok 2013 - KROMSAT s.r.o. Krompachy.

s majetkovou účasťou mesta Krompachy

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva

v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.7:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - BHMK s.r.o. Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014 • o,"

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.8:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - TERMOKOMPLEX s.r.o. Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupitel'stva

v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.9:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2013 - Mestské lesy s.r.o. Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.I0:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
vyhodnotenie Plánu opráv nebytových priestorov za rok 20'13.

./~'.-%·'''·--.,-,., ...• ";..; ,. o,:' ,.•.. .,

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.ll:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu hlavnej kontrolórky o výsledku:
- kontroly: plnenie uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch;
- následnej finančnej kontroly:
- zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.;
- čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo vybraných položkách - výdavky na
právne služby.

V Krompachoch 25. júna 2014
//

'.' '.?' .;•.-.; .0". _ .~ •••••

.-. '. .

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.12:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 5 k Všeobecne zavaznému nariadeniu Mesta
Krompachy č. 412008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach. .

-~.~. ." .' ; , ,"'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

6



UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/C.13:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu ekonomického oddelenia mestského úradu pre poslancov MsZ k rozpočtu mesta
Krompachy na rok 2014.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.14:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu o Programovom odpadovom hospodárstve mesta Krompachy do roku 2015.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing, Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.IS:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu poslankyne Ing. Lívie Kozlovej o Krompašskom spravodajcovi.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Ivei~RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/C.16:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania mestom Krompachy (jún 2014).

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠiNOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.l:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Plán opráv nebytových priestorov na rok 2014.
Štúrova 6 - NZZ:
-obnova fasády severná strana zateplenie bez povrchovej omietky .Letapa"
Maurerova 935:
-výmena spevnených zadných okien
Hlavná 25 a 26, Námestie slobody, Slávia, Štúrova 6:
-elektro revízie a opravy bleskozvodov príp. el. zariadenia vrát. el. revízie
,,508/2009 Zb."
Hlavná 25, Hlavná 43, Štúrova 6:
-opravy strešnej krytiny
Hlavná 25, 26, Slávia a Štúrova 6:
- opravy zámočníckych prvkov, omietok a maliarske práce
rezerva

12 500,-- €

1 500,-- €

1 500,-- €

1 250,-- €

l 950,-- €
1 300,-- €

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom plochy na umiestnenie reklamnej tabule na Dome kultúry na
Námestí slobody Č. 2 v Krompachoch:

MESTO KROMPACHY
Námestie slobody Č. 1,05342 Krompachy

(ďalej len" vyhlasovatel"')
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a
ods. 1 písm. aj a ods. 9/ zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ Č. 38/...... zo dňa
25.06.2014

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

• Predmet prenájmu:
plochy na umiestnenie firemných reklamných tabúľ
veľkosť reklamnej plochy 2,50 x 1,10 m (7 plôch)
veľkosť reklamnej plochy 1.85 x 1,10m (2 plochy)

na bočnej, ľavej strane objektu Domu kultúry na Námestí slobody Č. 2 v Krompachoch
pod oknami divadelnej sály
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Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovatel'a súťaže aje
zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú.
Krompachy.
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená vo výške 35 € / m2

/ rok
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže: 04.07.2014
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke
mesta Krompachy \-Vww.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 31.07.2014 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:
označenie navrhovateľa,
číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna cena nájomného,
návrh musí byť podpísaný a datovaný,
súhlas s podmienkami súťaže,
vyhlásenie navrhovatel'a, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými
podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovatel' trvá:

a) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovatel' súťaže si vyhradzuje právo
odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení
nájomného v lehote do 1 mesiaca od termínu jeho splatnosti, ktorý si navrhne nájomca,

b) náklady spojené s vyhotovením reklamnej tabule v plnej výške bude znášať nájomca,
c) povinnosť nájomcu udržiavať reklamnú tabul'u počas trvania nájomného vzťahu

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

staršieho ako 3 mesiace.
6. Navrhovatel' môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú

všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu men it', doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31.07.2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno
návrh doplňať len na základe výzvy vyhlasovatel'a 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. Vyhlasovatel' po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým
účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu primátorkou mesta.

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej
zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu víťazovi súťaže. V prípade, že
do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto
zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom
prípade bude reklamná plocha ponúknutá záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi
v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovatel' navrhovatel'om nehradí.
12. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predlžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu,
ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovatel' si vyhradzuje právo vyzvať navrhovatel'a na
doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

13. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského úradu
v Krompachoch Mgr. Emil Mu!: tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca
oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192228.

14. Kritériom hodnotenia predložených návrhov 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

05342 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

"NEOTVÁRAŤ - REKLAMNÁ PLOCHA"

• 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 a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Krompachoch
dňa 2014

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od do .
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa .

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
V Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381D.3:
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. 1,05342 Krompachy

(ďalej len "vyhlasovatel"')

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm.
aj 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. 38/ zo dňa 25.06.2014

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
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• Predmet predaja na základe súťaže:
vol'ný trojizbový byt v rodinnom dome s garážou

na ul. Maurerovej Č. 992/15 v Krompachoch
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom, katastrálnym
odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy, parcela C-KN 2899/2.

• Popis stavby - bytu
Byt sa nachádza v areáli základnej školy aje súčasťou dvojdomu. Dom je nepodpivničený sjedným
nadzemným podlažím a plochou strechou. Podlahová plocha trojizbového bytu je 80,44 m2 (izba 23,77
m2

, izba 14,74 m2
, izba 11,01 m2

, chodba 7,64 m2
, kuchyňa 9,77 m2

, zádverie 2,47 m2
, WC 1,24 m2

,

kúpeľňa 5,30 m2
, komora 4,50 m2

) Dom má vlastné ústredné kúrenie. Zdroj vykurovania nástenný
elektrický kotol. Dom nie je napojený na rozvod plynu. Dom je t.č. napojený na školský vodovod
a kanalizáciu, prívod elektriny samostatný, t.č. odpojený. Súčasťou predmetu predaja je drevená garáž
pristavaná zo strany domu - zastavaná plocha 14,24 m2

•

• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená

v celkovej výške 18.000 €
Cena v zmysle znaleckého posudku č.57/2010 zo dňa 13.10.2010, vyhotovené ho Ing. Stanislavom
Hanulom, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves je vo výške 25.300,- EUR.

• Podmienky verejnej obchodnej sút'aže:
1. Vyhlásenie súťaže: 04.07.2014

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 04.08.2014, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byt' 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. 18.000 €),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' 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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor 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, dopÍňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 4. augusta 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno
návrh dopÍňať 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.
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10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovate!' je viazaný
návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupitel'stvom 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
zastupitel'stvom 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 nehnutel'nosť 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 vyhlasovatel' navrhovatel'om nehradí.
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovatel', ktorý splnil podmienky

súťaže.
14. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predlžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu,
ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovatel' si vyhradzuje právo vyzvať navrhovatel'a 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 MuZ; tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Ing.
Erika Balážová. tel. 053/4192228

17. Ohliadku nehnutel'nosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore
Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovatel'a:

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č.1

05342 Krompachy
s viditel'ným označením - textom:

"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 navrhovatel'ov 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
navrhovatel'ov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia
poradie návrhov.

V Krompachoch, dňa

Zverejnené na úradnej tabuli od . .

Zverejnené na www.krompachy sk dňa oo

Ing. Iveta Rušinová
/ .~-': primátorka mesta

/(L~~/

V Krompachoch 25. júna 2014 Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381D.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. 1,05342 Krompachy

(ďalej len "vyhlasovatel"')

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.38/ .... zo dňa 25.06.2014

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.

• Predmet predaja na základe súťaže:
dvojizbový byt č. 8 na 2. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1v Krompachoch,

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku vo výške 3992/152043.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže aje zapísaný Okresným úradom, katastrálnym
odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela Č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, kúpeľne so
sprchovacím kútom a WC.

• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená

vo výške 9.000 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 01.07.2014

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 31.07.2014, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré už toho času nevlastnia byt v bytovom

dome na SNP Č. 1 v Krompachoch.
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. 8.000 € pre 2 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' 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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny,
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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, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31. júla 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno
návrh dopÍňať len na základe výzvy vyhlasovatel'a 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. Vyhlasovatel' 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 zastupitel'stvom mesta
Krompachy.

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupitel'stvom. Termín uzatvorenia kúpnej
zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským
zastupitel'stvom 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 navrhovatel'om nehradí.
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovatel', ktorý splnil podmienky

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

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predlžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predlžiť 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 ...l!1g.
Erika Balážová. tel. 053/4192228

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore
Margita Gaľová. 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 - SNP- byt č. 8"

• 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. Účast' navrhovateľov pri otváraní, čítaní
a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej 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 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381D.S:
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 "vyhlasovatel"')

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.38/ .... zo dňa 25.6.2014

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.

• Predmet predaja na základe súťaže:
dvojizbový byt č. 32 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch,

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku vo výške 3983/152043.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže aje zapísaný Okresným úradom, katastrálnym
odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, kúpeľne so
sprchovacím kútom a Wc.

• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená

vo výške 6.900 €
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• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 01.07.2014

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 31.07.2014, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré už toho času nevlastnia byt v bytovom

dome na SNP č. l v Krompachoch.
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 byt' nižšia ako
minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 6.900 € pre 2 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' 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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor 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, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31. júla 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno
návrh doplňať 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 predÍžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predÍžiť 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:
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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 Mul: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Ing.
Erika Balážová, tel. 053/4192228

17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore
Margita Gaľová, tel. 053/4192225

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúkje 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

05342 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 32"

• 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 navrhovatel'ov pri otváraní, čítaní
a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej 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.krompachv.sk dňa .

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381D.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. 1,05342 Krompachy

(ďalej len "vyhlasovatel"')

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.
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Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.38/ .... zo dňa 25.6.2014

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.

• Predmet predaja na základe súťaže:
dvojizbový byt č. 35 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1v Krompachoch,

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku vo výške 3992/152043.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže aje zapísaný Okresným úradom, katastrálnym
odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela Č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, kúpeľne so
sprchovacím kútom a WC.

• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená

vo výške 6.900 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 01.07.2014

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 31.07.2014, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré už toho času nevlastnia byt v bytovom

dome na SNP Č. 1 v Krompachoch.
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. 6.900 € pre 2 izbový byt),
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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor 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, doplňať svoje návrhy a odvolat' ich do ukončenia lehoty na

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31. júla 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno
návrh dopÍňať 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.
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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 vyhlasovatel' 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, ukončit' sút'až ako neúspešnú alebo predÍžit' lehotu na predkladanie
ponúk, predÍžit' 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 sút'aže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a. sút'ažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach sút'aže

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
c. sút'ažné 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 J!!&
Erika Balážová. tel. 053/4192228

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

05342 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt 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. Účast' navrhovatel'ov pri otváraní, čítaní
a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení sút'aže sa spíše zápisnica, do ktorej 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 25. júna 2014
,")" ,'.'

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381D.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj jednoizbového bytu Č. 31 na siedmom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na
ul. SNP č.l 050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti
1912/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 1912/152043
Helene Kaľavskej, trvale bytom Školská Č. 1,055 01 Margecany. Bytový dom sa nachádza na
parcele KN 2848, byt Č. 31 je zapísaný v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy.

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške
3.100,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014

i ".-:..... -',';-

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381D.8:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj jednoizbového bytu Č. 26 na šiestom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na
ul. SNP č.1050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti
1912/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 1912/152043
Jozefovi Olejníkovi, trvale bytom Zelená Č. 22, 053 61 Olcnava. Bytový dom sa nachádza na
parcele KN 2848, byt Č. 26 je zapísaný v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy.

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške
3.230,00 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014

" /
.-' ..~

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381D.9:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj dvojizbového bytu Č. 33 na siedmom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na
ul. SNP č.1050/1, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti
3992/152043 a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 3992/152043
Mgr. Cyril Krinický, trvale bytom Masarykova Č. 94, 071 01 Michalovce. Bytový dom sa
nachádza na parcele KN 2848, byt Č. 33 je zapísaný v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú.
Krompachy.
Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vo výške 6.900,00
€ a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej
zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381D.I0:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. predaj časti pozemku zastavaného stavbou garáže na Trangusovej ul. v Krompachoch -

diellodčlenený od parcely C-KN 113011, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
3 m2 a pričlenený k parcele C-KN 1130/24 v zmysle geometrického plánu Č. 38/2014
zo dňa 23.05.2014 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, IČO: 40359298,
zapísaný v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy Anne Berthotyovej, trvale bytom
Hlavná Č. 24, Krompachy, za účelom majetkovo - právneho vysporiadania pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 15,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. kúpu časti pozemku na Trangusovej ul. v Krompachoch - diel 2 odčlenený od parcely

C-KN 1130/24, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m2 a pričlenený k parcele
C-KN1130/1 v zmysle geometrického plánu Č. 3812014 zo dňa 23.05.2014 vyhotoveného
Štefanom Gondom, geodetom, IČO: 40359298, zapísaný v liste vlastníctva Č. 1316 pre
k.ú. Krompachy od Anny Berthotyovej, trvale bytom Hlavná č. 24, Krompachy.

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 5,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.11:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa na ul. Lorencovej v
Krompachoch - parcela KN-C 1049, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m2, ktorá
vznikla odčlenením od parcely E-KN 72501/4 ako diel 1 s výmerou 23 m2zapísanej v liste
vlastníctva Č. 1, k. ú. Krompachy a od parcely E-KN 90565/1 ako diel 2 s výmerou 5 m2

,

zapísanej v liste vlastníctva Č. 2287, k.ú. Krompachy Ivanovi Kuchárovi, trvale bytom
Hlavná ul. Č. 13, 053 42 Krompachy, za účelom majetkovo - právneho vysporiadania
pozemku zastavaného garážou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 €/m2

, t.j. 140,00 € a bude zaplatená najneskôr
do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených s návrhom na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. predaj časti pozemku zastavaného stavbou garáže na Trangusovej ul. v Krompachoch - diel
1 odčlenený od parcely C-KN 1130/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m2

a pričlenený k parcele C-KN 1130/26 v zmysle geometrického plánu č. 37/2014 zo dňa
23.05.2014 vyhotoveného Štefanom Gondom, geodetom, IČO: 40359298, zapísaný v liste
vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy PaedDr. Ivanovi Kurillovi, trvale bytom Hlavná Č. 2,
Krompachy, , za účelom majetkovo - právneho vysporiadania pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 15,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2. kúpu časti pozemku na Trangusovej ul. v Krompachoch - diel 2 odčlenený od parcely C-
KN 1130/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m2 a pričlenený k parcele C-KN
1130/1 v zmysle geometrického plánu Č. 37/2014 zo dňa 23.05.2014 vyhotoveného Štefanom
Gondom, geodetom, IČO: 40359298, zapísaný v liste vlastníctva Č. 1312 pre k.ú. Krompachy
od PaedDr. Ivana Kurillu, trvale bytom Hlavná Č. 2, Krompachy.
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m (t.j. 5,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38fD.13:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj časti pozemku zastavaného polyfunkčným objektom vo vlastníctve nadobúdateľov
a pril'ahlého pozemku na Hlavnej ul. v Krompachoch - diel 4 s výmerou 18 m2 pričlenený
k parcele C-KN 1024/3 a diel 5 s výmerou 90 m2 pričlenený k parcele C-KN 1029/2, oba
odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 11/2014 zo dňa 12.06.2014 vyhotoveného Jánom
Zemanom, geodetom, IČO: 37176528 od parcely C-KN 1029, ostatné plochy s výmerou
1174 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy Ing. Diane Uhrinovej rod.
Cukerovej, trvale bytom Kpt. Nálepku č. 24, 053 42 Krompachy v podiele 1/3 z celku, Ing.
Ľuborovi Cukerovi, rod. Cukerovi, trvale bytom Turistická č. 16, 053 42 Krompachy
v podiele 1/3 z celku a Mgr. Anne Cukerovej rod. Čakajskej, bytom Lorencova č. 6, 053 42
Krompachy, za účelom majetkovo - právneho vysporiadania pozemku zastavaného
objektom vo vlastníctve nadobúdateľov.
Kúpna cena je stanovená vo výške 10,00 EUR za 1 m2 (t.j. 1 080,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami vrátane
poplatkov spojených s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38fD.14:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zriadenie záložného práva v prospech záložného veritel'a, Ministerstva hospodárstva SR,
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832, v zastúpení Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 27 na nehnutel'nosti zapísané
v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy:

Budova mestského úradu, súp. č. 115, stojaca na parcele C-KN 1000, vrátane
zastavaného pozemku C-KN 1000 s výmerou 711 m2;

Budova Domu smútku, súp. č. 775, stojaca na parcele C-KN 249/2;
Budova Nocľahárne MAŠKA - obytný dom súp. č. 606, stojaci na parcele C-KN 1306
Objekt bývalej MŠ na Trangusovej ul. Sp. Č. 351, stojaci na rarcele C-KN 1132/1,
vrátane zastavaného pozemku C-KN 1132/1 s výmerou 1882 m

Hodnota zálohu je stanovená znaleckými posudkami - znalecký posudok č.37/2014 (mestský
úrad = 1.230.000,-- €), znalecký posudok č. 39/2014 (Dom smútku = 241.000,-- €), znalecký
posudok č. 38/2014 (nocľaháreň = 106.000,-- €) vyhotovenými Ing. Stanislavom Hanulom,
Fraňa Král'a č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves a znalecký posudok č. 26/2014 (MŠ Trangusova
= 52.500,-- €) vyhotovený Ing. Jozefom Faithom, PhD., Jánošíková č. 2, 040 01 Košice
vo výške spolu 1.629.500,-00 EUR.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.1S:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zníženie nájomného 050 %, t.j. 1,23 EUR za l m2 podlahovej plochy mesačne, za
dvojizbový byt č. F1/3 v bytovom dome Al, súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60
v Krompachoch, pre nájomcu Martina Kandru, s manželkou Bc. Katarínou Kandrovou, obaja
bytom Maurerova ulica č. 60 v Krompachoch, z dôvodu nadmerného vlhnutia stien vo
všetkých obytných miestnostiach bytu a následného tvorenia plesní od 01.07.2014
do odstránenia závad spôsobených vlhnutím.

2. zníženie nájomného 050 %, t.j. 1,23 EUR za 1 m2 podlahovej plochy mesačne, za
jednoizbový byt č. D1/2 v bytovom dome Al, súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60
v Krompachoch, pre nájomcu Darinu Hajdukovú, obaja bytom Maurerova ulica č. 60
v Krompachoch, z dôvodu nadmerného vlhnutia stien vo všetkých obytných miestnostiach
bytu a následného tvorenia plesní od 01.07.2014 do odstránenia závad spôsobených vlhnutím.

V Krompachoch 25. júna 2014
,-

r:
- •• 0 -;:~. .:? ~ .

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.16:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
zmenu účelového určenia majetku mesta, ktoré mesto nadobudlo v zmysle § 2b ods. 1
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktoré ku dňu prechodu
majetku SR na mesto slúžili na výchovno-vzdelávací proces - z výchovno-vzdelávacieho
zariadenia na sociálne zariadenie - časť pavilónu D (prízemie) Základnej školy s materskou
školou na Maurerovej ulici v Krompachoch, stojaceho na parcele C-KN 2897, slúžiaceho ako
učebne na detské jasle.

V Krompachoch 25. júna 2014

.....

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.17:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zámer prenájmu časti pozemku C-KN 26 s výmerou 35 m2 vo vlastníctve mesta
Krompachy, zapísaného v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy na dobu 5 rokov za
účelom umiestnenia predajného zariadenia spoločnosti MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves.

2. spôsob prenájmu časti pozemku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou obchodnej verejnej súťaže za cenu vo výške
najmenej 20,00 EUR/m2/rok.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.18:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2014.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.19:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
úpravu rozpočtu školskej jedálne Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14,
Krompachy.
Zdroj financovania Schválený rozpočet v € Uprava € Upravený rozpočet v € spolu

41 dotácia z mesta 27645 622 28267

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38m.20:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná činnosť a realizácia
na rok 2014.

Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť a realizácia
Výstavba - kapitálové výdavky

Názov investičnej akcie Fin nák./€. /

1./ Zateplenie objektov ZŠ a MŠ Maurerova v Krompachoch
(spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie) 1200,0 €
2./ Hnedý priemyselný park Krompachy, SO 01 Výrobná hala - D1.7
Vzduchotechnika SO 02 Montážna hala - D.1.7 Vzduchotechnika
(spracovanie proj. dokumentácie a rozpočet) 3000,0 €
3./ Krytá plaváreň, nová plynová prípoj ka a modernizácia technológie ohrevu vody
vykurovania, MaR.

(spracovanie proj. dokumentácie a rozpočet)
4./ Prestavba rod. domu na ul. SNP na základnú školu

(realizácia stavby)
5./ Hnedý priemyselný park Krompachy, SO 01 Výrobná hala - D1.7
Vzduchotechnika SO 02 Montážna hala - D.1.7 Vzduchotechnika
(realizácia stavby) 200000, O€
6.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu ambulancií v objekte Nemocnica
Krompachy s.r.o. II etapa.
(spracovanie proj. dokumentácie)

3200, O €
93000,0 €

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINaV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38m.2l:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 11 - úprava rozpočtu v rámci bežných, kapitálových príjmov,
príjmových finančných operácií a bežných, kapitálových výdavkov v čiastke 895 610,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.22:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie Č. 12 - úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií
a bežných výdavkov na správu bytového fondu v čiastke 14000,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.23:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie Č. 13 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov, príjmových
finančných operácií a kapitálových výdavkov v čiastke 417 000,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.24:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie Č. 14 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a príjmových
finančných operácií v čiastke 360 000,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.25:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie Č. 15 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov
v čiastke 10000,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.26:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
použitie rezervného fondu mesta na výdavky - finančné operácie v súlade so zákonom
č.583/2004z.z.0 rozpočtových pravidlách v znp., §1O ods. 6 a § 150ds. 3 na kapitálové
výdavky v čiastke 280 000,- €.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/D.27:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
čerpanie krátkodobých úverových prostriedkov od peňažného ústavu s najvýhodnejšími
podmienkami v čiastke 360000,- € na prefinancovanie poslednej faktúry od zhotoviteľa
projektu Hnedý priemyselný park, ktorá bude predmetom žiadosti o refundáciu.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/D.28:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
v súlade s uznesením MsZ č. 35/H.1 z 26. februára 2014 čerpanie úverových prostriedkov od
peňažného ústavu s najvýhodnejšími podmienkami v čiastke 417000,- € na financovanie
projektu Hnedý priemyselný park.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/E.l:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
podľa § 18 ods. 2 zákona č. 13112010 Z.z. o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 písm. f), § 6
ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/E.2:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
v zmysle ust. § 4, ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov apodľa § 2, ods.2 zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícií v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení MsZ
v Krompachoch č. 1/2014, ktorým mesto Krompachy zriaďuje Mestskú políciu Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381E.3:
MsZ v Krompachoch uznáša sa:
v zmysle ust. § 6, ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov apodľa §§ 22, ods.3 zákona SNR Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení MsZ v Krompachoch Č. 2/2014
o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Krompachy.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381E.4:
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. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy
Č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/F.l:
MsZ v Krompachoch poveruje:
Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2014.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/F.2:
MsZ v Krompachoch poveruje:
komisiu uvedenú v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 38/J.1 zo dňa 25. júna 2014:
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1. Vykonať otvorenie doručených obálok a kontrolu požadovaných náležitostí prihlášky
a požiadaviek v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 38/0.2, Ll zo dňa 25. júna
2014,

2. písomne pozvať kandidátov, ktorí splnili podmienky a náležitosti, aby sa osobne zúčastnili
voľby hlavného kontrolóra dňa 20. augusta 2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, kde sa budú mať možnosť osobne predstaviť,

3. predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch na deň voľby hlavného kontrolóra
Mesta Krompachy, t. j. 20. 08. 2014,kandidátov, ktorí doručili prihlášku s požadovanými
prílohami v termíne a splňajú požadované požiadavky.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/G.1:
MsZ v Krompachoch určuje:
pracovný čas hlavného kontrolóra Mesta Krompachy, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej
mestským zastupiteľstvom Mesta Krompachy, plný pracovný úväzok t.j. 1,00.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/G.2:
MsZ v Krompachoch určuje:

1. kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie

2. iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

3. termín a miesto odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku spolu
s požadovanými prílohami musí kandidát doručiť poštou alebo osobne do podateľne
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 06.08.2014 (streda) do 15:30 hod.
v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Krompachy, Nám. slobody Č. 1, 053 42
Krompachy, s označením: "Voľba hlavného kontrolóra .7",Neotvárať l"

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381H.1:
MsZ v Krompachoch vyhlasuje:
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 20. augusta 2014
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/1.1:
MsZ v Krompachoch ustanovuje:

1. spôsob voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy tajným hlasovaním;
2. náležitosti prihlášky, nasledovne:
- osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné

údaje - email, telefón)
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11 zákona

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na účel voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy,

prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní

vzdelávacích programov a kurzov
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva

v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/J.1:
MsZ v Krompachoch menuje:
komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy v zložení:
predseda: Igor JENDRUCH
členovia: Ing. Ľuboš ONTKO

MUDr. Marián HOJSTRIČ
V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.1:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.2 zo dňa 25. júna 2014 (reklamné tabule).

Termín : 4. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.2:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.3 zo dňa 25. júna 2014 (voľný trojizbový byt v rodinnom dome s garážou
na u\. Maurerovej č. 992/15 v Krompachoch).

Termín: 4. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.3:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/DA zo dňa 25. júna 2014 (dvojizbový byt č. 8 na 2. poschodí
v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch).

Termín: 1. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.4:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/0.5 zo dňa 25. júna 2014 (dvojizbový byt č. 32 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch).

Termín: 1.júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.5:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/0.6 zo dňa 25. júna 2014 (dvojizbový byt č. 35 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch).

Termín: 1.júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva

v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.6:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/0.7 zo dňa 25. júna 2014 (predaj jednoizbového bytu č. 31 na siedmom
poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. SNP č.l 050/1).

Termín : 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381K.7:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 38/D.8 zo dňa 25. júna 2014 (predaj jednoizbového bytu Č. 26 na šiestom
poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. SNP č.1050/1).

Termín: 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381K.8:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 38/D.9 zo dňa 25. júna 2014 (predaj dvojizbového bytu Č. 33 na siedmom
poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. SNP č.1050/1).

Termín : 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 381K.9:
MsZ v Krompachoch ukladá p~stovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnych zmlúv v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 38/D.1 0-1,2 zo dňa 25. júna 2014 (predaj časti pozemku zastavaného
stavbou garáže na Trangusovej ul. v Krompachoch pani Anne Berthotyovej).

Termín : 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.IO:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D .11 zo dňa 25. júna 2014 (predaj pozemku zastavaného garážou vo
vlastníctve nadobúdateľa na ul. Lorencovej v Krompachoch Ivanovi Kuchárovi).

Termín: 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.ll:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.12-1,2 zo dňa 25. júna 2014 (predaj časti pozemku zastavaného
stavbou garáže na Trangusovej ul. v Krompachoch PaedDr. Ivanovi Kurillovi).

Termín: 31. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.12:
MsZ v Krompachoch ukladá prednestoví Ms Ú:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnych zmlúv v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.13 zo dňa 25. júna 2014 (predaj časti pozemku zastavaného
polyfunk:čným objektom vo vlastníctve nadobúdateľov a priľahlého pozemku na Hlavnej ul.
v Krompachoch pre Ing. Dianu Cukerovú, Ing. Ľuborovi Cukerovi, Mgr. Anne Cukerovej).

Termín: 31. augusta 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.13:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie záložnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.14 zo dňa 25. júna 2014 (zriadenie záložného práva v prospech
záložného veriteľa, Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava).

Termín : 31. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing.1vetaRUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.14:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie Dodatkov k nájomným zmluvám v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.15-1,2 zo dňa 25. júna 2014 (zníženie nájomného o 50 %, t.j. 1,23 EUR
za 1 m2 podlahovej plochy mesačne).

Termín: 30. júna 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 381K.15:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. l38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy t.j. zabezpečiť
zverejnenie zámeru na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.17-1,2 zo dňa 25. júna 2014 (prenájmu časti pozemku za účelom
umiestneniaipredajného zariadenia spoločnosti MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves).

Termín: 31. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.16:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi Ms Ú:
zverejniť Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy na úradnej tabuli mesta Krompachy a na
internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 38/E.l zo
dňa 25. júna 2014 (Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011).

Termín : 30. júna 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.17:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Krompachoch č. 1/2014,
ktorým mesto Krompachy zriaďuje Mestskú políciu Krompachy na úradnej tabuli mesta
Krompachy ana internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/E.2 zo dňa 25. júna 2014.

Termín : 1. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mu!'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

/
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.18:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Krompachoch č. 2/2014
o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Krompachy
na úradnej tabuli mesta Krompachy ana internetovej stránke mesta Krompachy v zmysle
uznesenia MsZ v Krompachoch č. 38/E.3 zo dňa 25. júna 2014.

Termín : 1. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/K.19:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie Doplnku Č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy
Č. 412008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 38/E.4 zo dňa 25. júna 2014.

Termín: 1. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/K.20:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť vykonanie schválenej finančnej operácie a v súvislosti s tým i zmenu rozpočtu pre
rok 2014 v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 38/D.26 zo dňa 25. júna 2014 (použitie
rezervného fondu).

Termín: 31. júla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. z\ zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 38/K.21:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť čerpanie úverových finančných prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 38/D.27 zo dňa 25. júna 2014 (čerpanie krátkodobých úverových
prostriedkov).

Termín: 31. decembra 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/K.22:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť čerpanie úverových finančných prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 38/D.28 zo dňa 25. júna 2014 (čerpanie úverových prostriedkov od
peňažného ústavu).

Termín: 31. decembra 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/L.l:
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy:
uvedený pracovný čas zapracovať do pracovnej zmluvy zvoleného hlavného kontrolóra
Mesta Krompachy, na uzatvorenie ktorej mu vznikne nárok v súlade s § 18a ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Termín: 31. augusta 2014
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

\
MsZ v-Krompachoch prijalo uznesenie č. 38IM.l:
MsZ v Krompachoch ukladá:
Mestskému úradu v Krompachoch Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy
zverejniť na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta.

Termín: 1. júla 2014
Zodpov: Mgr. Emil Mul', prednosta MsÚ

V Krompachoch 25. júna 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/N.l:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
1. zámer predať pozemok na Horskej ulici v Krompachoch - parcela C-KN 100 vo vlastníctve
mesta Krompachy zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy ako záhrady
s výmerou 126 m2

, za účelom zriadenia kvetinovej záhradky.
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 nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.

b) vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým
posudkom, minimálne však 5,00 EUR / m2 s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 38. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 25. júna 2014

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 38/N.2:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
1. zámer predať pozemky na Horskej ulici v Krompachoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta
Krompachy zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 100 označená
ako záhrady s výmerou 126 m2

, parcela C-KN 101 označená ako zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 107 m2 za účelom vysporiadania užívaného pozemku a rozšírenia existujúceho
pozemku.

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.1381l991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou:

41



a) priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej
podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.

b) vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým
posudkom, minimálne však 5,00 EUR / m2 s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.

V Krompachoch 25. júna 2014 _-:-1-': :0"

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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