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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Vladimír   PUCHALA 

členovia  -  Ing. Ján   ZAHURANEC 

     Mgr. Marta MIČEKOVÁ 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch volí volebnú, hlasovaciu komisiu  v zložení: 

predseda   -  Igor          JENDRUCH 

členovia  -  Oľga         DZIMKOVÁ 

     PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ   

  

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.3: 

MsZ v Krompachoch volí predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

vo volebnom období 2014-2018: 

- finančná a majetková : Ing. Eva DERDÁKOVÁ;     

-  výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody: MUDr. Marián 

HOJSTRIČ; 

-  sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu: Oľga DZIMKOVÁ;  

-  školstva a športu: Igor JENDRUCH; 

-  kultúry a mládeže :  Mgr. Marta MIČEKOVÁ; 

-  podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku: Vladimír PUCHALA; 

-  na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností: Igor JENDRUCH; 

- zbor pre občianske záležitosti: Stanislav BARBUŠ; 

- ústredná inventarizačná: Ing. Eva DERDÁKOVÁ; 

- vyraďovacia: Vladimír PUCHALA; 

- škodová: Bc. Matúš STANA. 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.4: 

MsZ v Krompachoch volí podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch vo volebnom období 2014-2018: 

- finančná a majetková : Ing. Lívia KOZLOVÁ;     

- výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody: Stanislav 

BARBUŠ; 

- sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu: Ing. Ján ZAHURANEC; 

- školstva a športu: PaedDr. Slávka ŠMIDOVÁ; 

- kultúry a mládeže: Bc. Matúš STANA;  

- podnikateľská, regionálneho rozvoja a verejného poriadku: Ing. Ľuboš ONTKO; 

-  na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností: Vladimír PUCHALA; 

- ústredná inventarizačná: Ing. Lívia KOZLOVÁ; 

- vyraďovacia: prednosta MsÚ; 

- škodová: JUDr. Ingríd CHUDÍKOVÁ. 

 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/A.5: 

MsZ v Krompachoch volí: 

členov komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na ochranu verejného záujmu 

a pre vybavovanie sťažností vo volebnom období 2014-2018:  

 

- MUDr. Marián HOJSTRIČ; 

- Ing. Eva DERDÁKOVÁ; 

- Bc. Matúš STANA. 

 

 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 



3 
 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/B.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 44/I.10 zo dňa 8.októbra 2014 do 31. mája 2015 – 

žiada primátorku mesta v termíne do 30. novembra  2014 zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie 

zmluvy v zmysle uznesenia MsZ Krompachoch č. 44/C.11 zo dňa 8. októbra 2014 (uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, Námestie slobody č. 1, 

Krompachy, IČO: 329 282, konajúceho prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta 

ako povinným a spoločnosťou HZ Metal s.r.o., Stará Maša 63, Krompachy, IČO: 36600423, 

zastúpenou Petrom Horváthom, konateľom spoločnosti a Marekom Zahurancom, konateľom 

spoločnosti ako oprávneným, na stavbu „Kovošrot – HZ Metal Krompachy parc. č. 1326/6, SO 

01 – NN elektrická prípojka, SO 02 – odberné elektrické zariadenie“ na pozemku vo vlastníctve 

mesta – parcela C-KN 1278/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14139 m2 zapísanej v liste 

vlastníctva č. 1 pre k. ú. Krompachy. 

       Termín : 31. mája 2015 

       Zodpov.: Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  k 15. decembru  2014. 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy         

č. 1/2010 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/C.3 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta Krompachy       

na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 – 2017. 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/C.4 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

uzavretie darovacej zmluvy medzi Martou Síkorovou, trvale bytom Stará cesta č. 2,  053 42 

Krompachy ako darcom a Mestom Krompachy ako obdarovaným na pozemok pod časťou 

miestnej komunikácie na Banskej ulici v Krompachoch - parcela E-KN 70293, druh pozemku 

záhrady s výmerou 28 m2 a parcela E-KN 70308, druh pozemku záhrady s výmerou 15 m2, 

obe zapísané v liste vlastníctva č. 2563 pre k.ú. Krompachy. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemkov na Kúpeľnej ulici v Krompachoch – parcela C-KN 929/3, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2 a parcela C-KN 929/4, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 163 m2 odčlenené od parcely C-KN 929, ostatné plochy s výmerou    

460 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu  

č. 26/2014 zo dňa 20.08.2014, vyhotoveného Ing. Auréliou Basaríkovou, GEOPLAN, 

Ludvíka Svobodu 51, Poprad, IČO: 46078762  manželom Františkovi Jendruchovi a Márii 

Jendruchovej obaja trvale bytom Kúpeľná č. 13, Krompachy za kúpnu cenu 2,00 EUR/m2 

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje MsZ 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že zámer na prevod vyššie uvedených 

pozemkov bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 8.10.2014, Uznesením č. 44/C.6, 

nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku s rodinným domom. Pozemky tvoria 

hranicu s miestnou komunikáciou, sú dlhodobo oplotené, udržiavané na náklady žiadateľov 

a užívané v dobrej viere ako vlastné. V teréne ide o trávnatú medzu, v katastri vedenú pod 

kódom spôsobu využitia č. 18 - pozemok na ktorom je dvor. Pozemok nie je možné využiť 

ako stavebný pozemok. Predmetná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná.  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu na predaj pozemkov - parcela C-KN 929/3, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 32 m2 a parcela C-KN 929/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 163 m2 

v zmysle geometrického plánu  č. 26/2014 zo dňa 20.08.2014, vyhotoveného Ing. Auréliou 

Basaríkovou, GEOPLAN, Poprad,   manželom Františkovi Jendruchovi a Márii Jendruchovej 

obaja trvale bytom Kúpeľná č. 13, Krompachy za kúpnu cenu 390,00 EUR, t.j. 2,00 EUR/m2. 

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemkov na Kúpeľnej ulici v Krompachoch – parcela C-KN 921/10, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 74 m2, odčlenená od parcely E-KN 92205/2, 

ostatná v výmerou 7635 m2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy a parcela 

C-KN 921/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 108 m2, odčlenená od parcely E-KN 

92271/5, lesný pozemok s výmerou 109 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre            

k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu č. 24/2014 zo dňa 25.07.2014, vyhotoveného 

Ing. Auréliou Basaríkovou, GEOPLAN, Ludvíka Svobodu 51, Poprad, IČO: 46078762  

manželom Ing. Ladislavovi Oškovi a Alžbete Oškovej obaja trvale bytom  Zakladateľov 342, 

059 86 Nová Lesná za kúpnu cenu 2,00 EUR/m2, formou uplatnenia prípadu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že zámer na prevod vyššie uvedených 

pozemkov bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 8.10.2014, Uznesením č. 44/C.7, 

nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku s rodinným domom. Jeden z pozemkov 

tvorí hranicu s miestnou komunikáciou. Pozemky sú dlhodobo oplotené ešte pôvodnými 

vlastníkmi od ktorých bola nehnuteľnosť – rodinný dom žiadateľmi odkúpená, sú udržiavané 

na náklady žiadateľov. V teréne ide o trávnaté plochy, v katastri vedené pod kódom spôsobu 

využitia č. 18 - pozemok na ktorom je dvor. Predmetná časť pozemku je pre mesto 

nevyužiteľná.  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu na predaj pozemkov - parcela C-KN 921/10, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 74 m2 a parcela C-KN 921/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 108 m2 

v zmysle geometrického plánu  č. 24/2014 zo dňa 25.07.2014, vyhotoveného Ing. Auréliou 

Basaríkovou, GEOPLAN, Poprad,   manželom Ing. Ladislavovi Oškovi a manželke Alžbete 

Oškovej, obaja trvale bytom Zakladateľov 342, 059 86 nová Lesná za kúpnu cenu 364,00 

EUR t.j. 2,00 EUR/m2. 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 



7 
 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom budovy bývalej materskej školy na Trangusovej ulici súp. č. 351 

v Krompachoch, v katastri nehnuteľnosti vedenej ako administratívna budova, postavená na 

pozemku registra „C“ KN č. 1132/1, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, 

Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Slovinky, 053 40 Slovinky 70, IČO: 31955584, za 

účelom vykonávania náboženských obradov, výchovno-vzdelávacích aktivít pre duchovný 

rozvoj a poskytovania duchovnej služby pre občanov mesta Krompachy a návštevníkov. 

Prenájom Predmetom prenájmu sú nebytové priestory 1. nadzemného podlažia s výmerou 

285,19 m2. Cena za prenájom je stanovená podľa Doplnku č. 1 Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Krompachy schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 

27.06.2012, Uznesením č. 16/C.11 vo výške 1,00 €/m2/ročne. Doba nájmu 1 rok.   

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že objekt bývalej 

materskej školy je dlhodobo nevyužívaný, v roku 2005 bol vyradený zo siete škôl a školských 

zariadení. Nehnuteľnosť neprináša pre mesto žiadny výnos. Vzhľadom na jej súčasný 

technický stav je využiteľnosť budovy bez opráv či drobnej rekonštrukcie značne obmedzená. 

Mestu s udržiavaním nehnuteľnosti vznikajú každoročne zvýšené náklady čo je neefektívne 

a nehospodárne. Osobitným zreteľom je rovnako aj využitie objektu pre duchovné 

a náboženské aktivity občanov mesta.  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o nájme uzavretú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a 

Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Slovinky, IČO: 31955584 ako nájomcom, ktorej 

predmetom je  prenájom budovy súp. č. 351 na Trangusovej ulici na dobu určitú 1 rok za cenu 

285,00 EUR ročne. 

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 952, Hlavná ul. 35 v 

Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, v zmysle § 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 v zmysle schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 2/.... zo dňa 15.12.2014 

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. 

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, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová 

Ves  

v celkovej výške 7.000 € 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
1. Vyhlásenie súťaže : 22.12.2014 

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 30.01.2015, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (byt č. 1 na prízemí, Hlavná 35)  

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

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

- 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:  

http://www.krompachy.sk/
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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, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. januára 2015, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

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

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

Krompachy. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 

zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na 

uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca 

nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na 

odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

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

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

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

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

doplnenie a vykonanie opravy. 

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

15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované 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 vedúca oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja  Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 

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

Mestský úrad – Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192228, resp. 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: 
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„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 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom výrobných hál, administratívnej budovy a prevádzkovej 

budovy a pozemkov umiestnených v Hnedom priemyselnom parku na Hornádskej ulici           

v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 

1 písm. a/ 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. 2/........zo dňa 

15.12.2014     V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 Predmet prenájmu: 

nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 12/2014: 

haly: 

- výrobná hala – stojaca na parcele C-KN 1887/12,  

zastavaná plocha s výmerou 3.513 m2 

- montážna hala – stojaca na parcele C-KN 1887/11, 

zastavaná plocha s výmerou 2.576 m2 

budovy: 

- prevádzková budova – stojaca na parcele C-KN 1887/7, 

zastavaná plocha s výmerou 280 m2 

- administratívna budova – stojaca na parcele C-KN 1889/51 

zastavaná plocha s výmerou 387 m2 

pozemky: 
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- zastavané plochy (parcely registra C-KN č. 1716/2 s výmerou 1905 m2,  č. 1887/1 

s výmerou 1 ha 1575 m2, a parcely pod stavbami č. 1887/7 s výmerou 280 m2,            

č. 1889/11 s výmerou 2576 m2, č. 1889/12, s výmerou 3513 m2, č. 1889/51 s výmerou 

387 m2) s výmerou 20.236 m2. 

Nakoľko nie sú nehnuteľností ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže skolaudované, vyhlasovateľ 

súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť výmery parciel, 

ktoré môžu byť čiastočne zmenené z dôvodu porealizačného zamerania. 

Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách mimo 

zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy) – parcely CKN 

1716/2, 1887/1, 1887/7, 1887/11, 1887/12, 1889/51.  

Navrhovateľ je oprávnený podať návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nehnuteľnosti podľa alternatív 1 – 4, ktoré sú uvedené v bode 5 podmienok verejnej 

obchodnej súťaže. 

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 

08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíková č. 2, Košice vo výške: 

- haly (vrátane zastavaných plôch):    5,30 EUR / m2 / rok   

- budovy (vrátane zastavaných plôch):   2,60 EUR / m2 / rok   

- pozemky (ostatné plochy -  

v katastri vedené ako zastavané plochy):  0,20 EUR / m2 / rok   

 Doba nájmu: 

- nájom je stanovený na dobu určitú, minimálne 10 rokov 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 22.12.2014 

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 22.01.2015 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, 

b. označenie alternatívy podľa bodu 5 podmienok verejnej obchodnej súťaže, 

c. číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

d. spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred 

(12 mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 

mesiacov), 

e. počet plánovaných vytvorených pracovných miest, ktorý počet nesmie byť 

nižší ako minimálny počet uvedený v jednotlivých alternatívach podľa bodu 5. 

V návrhu musí byť zároveň uvedený počet plánovaných vytvorených 

pracovných miest do 31.03.2015, 

f. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

g. súhlas s podmienkami súťaže, 

h. vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 

s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá. 

5. Súťažné návrhy je možné predkladať variantne, podľa podmienok nasledovných 

alternatív: 

Alternatíva 1:  

Prenájom všetkých nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku uvedených v tejto 

vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži 

http://www.krompachy.sk/
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d) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť k 31.03.2015 vytvorenie minimálne 12 

pracovných miest z toho 2 pracovné miesta cielene pre marginalizovnú 

Rómsku komunitu. 

e) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť najneskôr do 31.12.2019 v prenajatých 

budovách a halách na základe podnikateľských aktivít vytvorenie minimálne 

122 nových pracovných miest z toho 85 pracovných miest obsadených mužmi, 

37 pracovných miest obsadených ženami. Z celkového počtu 122 pracovných 

miest 10 pracovných miest vytvorených cielene pre marginalizovnú Rómsku 

komunitu. 

f) nájomca sa zaväzuje v prenajatých budovách a halách najneskôr do 31.12.2019 

preinvestovať objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 2.700.000,- 

EUR. 

g) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ 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. 

Alternatíva 2:  

Prenájom výrobnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a  pozemkov (zastavaných 

plôch pod výrobnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)  

a) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť k 31.03.2015 vytvorenie minimálne 12 

pracovných miest z toho 2 pracovné miesta cielene pre marginalizovnú 

Rómsku komunitu. 

b) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť najneskôr do 31.12.2019 v prenajatých 

budovách a halách  na základe podnikateľských aktivít vytvorenie minimálne 

60 nových pracovných miest z toho 42 pracovných miest obsadených mužmi, 

18 pracovných miest obsadených ženami. Z celkového počtu 60 pracovných 

miest, 5 pracovných miest vytvorených cielene pre marginalizovnú Rómsku 

komunitu. 

c) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v prenajatých budovách a halách najneskôr do 

31.12.2019 preinvestovať objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 

1.500.000,- EUR. 

d) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ 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. 

Alternatíva 3:  

Prenájom montážnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a pozemkov (zastavaných 

plôch pod montážnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)  

a) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť k 31.03.2015 vytvorenie minimálne 12 

pracovných miest z toho 2 pracovné miesta cielene pre marginalizovnú 

Rómsku komunitu. 

b) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť najneskôr do 31.12.2019 v prenajatých 

budovách a halách  na základe podnikateľských aktivít vytvorenie 62 nových 

pracovných miest z toho 43 pracovných miest obsadených mužmi, 19 

pracovných miest obsadených ženami. Z celkového počtu 62 pracovných miest 

5 pracovných miest vytvorených cielene pre marginalizovnú Rómsku 

komunitu. 

c) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v prenajatých budovách a halách najneskôr do 

31.12.2019 preinvestovať objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 

1.200.000,- EUR. 
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d) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ 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. 

Alternatíva 4:  

Prenájom administratívnej budovy (vrátane zastavaných plôch) 

a) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť k 31.03.2015 vytvorenie minimálne 12 

pracovných miest z toho 2 pracovné miesta cielene pre marginalizovnú 

Rómsku komunitu. 

b) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ 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. 

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

nie staršieho ako 3 mesiace. 

7. Navrhovateľ môže predložiť jeden návrh na jednu alternatívu podľa bodu 5. Ak podá 

navrhovateľ viac návrhov na tú istú alternatívu, budú tieto návrhy zo súťaže vylúčené.  

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 22.01.2015, 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 najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským 

zastupiteľstvom. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy 

víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve.  V prípade, že do 10 kalendárnych dní od 

vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 

podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom prípade 

bude predmet nájmu ponúknutý 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. 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. 

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Stanislav Barbuš, zástupca 

primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca 

oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192228 . 

15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú:   Váha kritéria  

1. Počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2015    50 bodov  

2. Úhrada  nájmu v mesiacoch vopred                     35 bodov 

3. Cena celkom za ročný nájom                                      15 bodov                                                                                                   

 Prepočtové vzorce váhy jednotlivých kritérií:                                                                                              

Ad1)   počet novovytvorených pracovných miest uchádzača 

           ------------------------------------------------------------------- x   50 bodov =  

                               122 (pracovných miest) 
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Ad2)           úhrada (časti) nájmu v mesiacoch vopred  

           ------------------------------------------------------------------- x   35 bodov =  

                                120 (mesiacov) 

Ad3)       cena celkom za ročný nájom uchádzača 

           ------------------------------------------------------------------- x   15 bodov =  

                        38.053,10 ročný nájom 

Vysvetlivky ku kritériám: 

Počet novovytvorených pracovných miest uchádzača:  počet pracovných miest, ktoré sa 

navrhovateľ zaviaže vytvoriť. 

Úhrada (časti) nájmu v mesiacoch vopred  – v prípade splatnosti nájmu vopred naraz 

– 120 mesiacov 

- v prípade splatnosti nájmu mesačne 

vopred – 1 mesiac 

- v prípade splatnosti štvrťročného nájmu 

vopred – 3 mesiace 

- v prípade návrhu na nepravidelné 

platenie nájmu (napr. 5 rokov vopred a 5 

následne) sa vždy posudzuje prvá splátka 

vopred. V tomto prípade: 60 mesiacov 

atď. 

Cena celkom za ročný nájom uchádzača:     1 EUR - 1  

      1000 EUR – 1000 

122 – požadovaný počet pracovných miest v prípade nájmu všetkých nehnuteľností,  

120 – počet mesiacov trvania nájmu 

38.053,10 – celková cena nájmu za všetky nehnuteľností 

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

Mestský úrad Krompachy 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – NÁJOM  HPP“ 

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

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj trojizbového bytu v rodinnom dome súp. č. 992 s garážou na Maurerovej ulici č. 15 

v Krompachoch, stojaci na parcele C-KN 2899/2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre           

k.ú. Krompachy, Ing. René Bartkovi, trvale bytom Slovinská č. 8/10, 053 42 Krompachy.  

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

15.869,00 € a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi 

s prevodom nehnuteľností.  

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predať časť pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch – parcela C-KN 2660/5, 

zastavané plochy s výmerou 89 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a ktorá vznikla odčlenením od parcely E-KN 90967/2 v 

zmysle geometrického plánu č. 23/2014 zo dňa 03.10.2014 vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome Tadeáša Čarnokého 

a sprístupnenia vjazdu na pozemok zo zadnej strany. 
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 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. 

 
Krompachoch 15. decembra  2014  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2014: 
Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ Maurerova      

 Zdroj financovania Schválený rozpočet v € Návrh na úpravu v € 

  Normatívne f. pr. 

111 dotácia z KŠÚ 

547 832 561 568 

Nenormatívne f. pr.:   

111 havárie 23 000 23 000 

111 vzdelávac. poukazy   

111 dopravné 4 500 5 012,70 

111asistent učiteľa  5 200 5 200 

111 žiaci zo soc. znevýh. 

prostredia 

4 200 4 476 

111 predškoláci 2 000 2 387,13 

odchodné 2 137 2 137 

46 vlastné príjmy 2 000  3 261.96 

ZŠ Zemanská  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

Normatívne f. pr. 

111 dotácia z KŠÚ 

373 287 378 251 

Nenormatívne f. pr.:   

111 vzdelávac. poukazy 300 415,90 

111 dopravné 1 400 1 438 

111 asistent učiteľa 4 784 4 784 

111 žiaci zo soc. znevýh. 

prostredia 

5 500 5 569 

46 vlastné príjmy 2 000 3587,24 

  ZŠ s MŠ SNP  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

Normatívne f. pr. 

111 dotácia z KŠÚ 

413 771,01 418 057,01 

Nenormatívne f. pr.:   

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 13 350 15 819 

111 predškoláci 3 500 3 472,20 

46 vlastné príjmy 500 2 673,95 

CVČ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 vzdelávac. poukazy 22 330 33 203,10 

MŠ Hlavná  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € 

111 predškoláci 5 000 5 099,67 

 

Originálne kompetencie – bežné výdavky 
Zostatok nerozdelenej rezervy: 24 013 € 
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Predložený návrh na úpravu  v zmysle schválených dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka na 

rok 2014: 

Predškolská výchova 

MŠ Hlavná    
Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 180 639 179 530 - 1 109 

46 vlastné príjmy 6 000 7 018,42       +       1 018,42 

ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 65 489 64 870 - 619 

46 vlastné príjmy 1 600 1 366 - 234 

ZŠ s MŠ SNP  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 60 210 57 405 - 2 805 

46 vlastné príjmy 0 1 500       +    1 500 

Školské stravovanie 

ŠJ ZŠ s MŠ Maurerova  

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta –bežné výdavky 

     kapitálové výdavky 

28 267 

4 588 

33 267 

4 588 

+  5 000 

46 vlastné príjmy 6 700 8 079,13 + 1 379,13  

Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 3 060 3 796 +    736 

Výdajná školská jedáleň ZŠ s MŠ SNP 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 2 070 1 922 - 148 

ŠJ ZŠ Zemanská 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 

    kapitálové výdavky 

27 950 

4 000 

26 867 

4 000 

- 1 083 

46 vlastné príjmy 9 100 11 013 + 1 913 

ŠJ MŠ Hlavná 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta - bežné výdav. 33 036 35 845 +  2 809 

46 vlastné príjmy                               6 000 9 495,88 + 3 495,88 

 Školské kluby detí (ŠKD) 

ŠKD ZŠ s MŠ Maurerova 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 22 915 22 915 0 

46 vlastné príjmy 1 450 1 870 +   420 

ŠKD ZŠ Zemanská 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 13 914 13 914 0 

46 vlastné príjmy 1 000 1 355 +   355 
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ŠKD ZŠ s MŠ SNP 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 7 856 7 856 0 

CVČ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 58 050 56 378 - 1 672 

41 dotácie z obcí 14 294,47 16 945,78        + 2 651,31 

46 vlastné príjmy 1 500 7 450,75  + 5 950,75 

ZUŠ 

Zdroj financovania Schválený rozpočet v  € Návrh na úpravu v € Zmena v € 

41 dotácia z mesta 293 934 293 934 0 

46 vlastné príjmy 8 000 15 695,49 + 7 695,49 

Rekapitulácia: 

V rozpočte mesta na originálne kompetencie vrátane rozpočtových opatrení bola suma 896 945,78 €. 

Celkové schválené finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia podľa predloženého návrhu sú 

vo výške 874 032,78 €. 

Po úprave rozpočtov škôl a školských zariadení  zostatok v rozpočte mesta v programe 8. Vzdelávanie, 

podprogram 8.1.Originálne kompetencie je vo výške 22 913 €. 

  Úprava rozpočtov na základe poskytnutých fin. prostriedkov z ÚPSVaR - hmotná núdza  

        

        

Názov školy Schválené 

 

Návrh na úpravu    

 HN strava   HN šk. pomôcky HN strava      HN  šk. pomôcky            

ZŠ s MŠ Maurerova 4 860 813 5 580  1 444    

ZŠ Zemanská 42 816 963 56 100  1 660    

ZŠ s MŠ SNP  3 884        8 001    

MŠ Hlavná 5 148 50 3 450  66  

 

  

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2015 

s doplnením na základe poslaneckého návrhu Ing. Evy Derdákovej: 

1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových fondov (fond rozvoja 

bývania, sociálny fond, rezervný fond) za roky 2013, 2014. 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ – vypustiť z plánu kontroly. 

3. Kontrola výdavkov na jednorazové dávky sociálnej pomoci v roku 2014. 

4. Kontrola vykonanie inventarizácie majetku mesta a záväzkov mesta Krompachy súčasť 

záverečného účtu – vypustiť. 

5. Kontrola vynaložených  finančných prostriedkov na údržbu a opravy základnej školy 

(vybratý subjekt). 
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6. Kontrola dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový 

proces), zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, 

správnosť vykonania inventarizácie za rok 2014) ako súčasť prerokovania záverečného účtu 

za rok 2014. 

7. Dodržiavanie záväzkových vzťahov a Všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných predpisov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta so zameraním na všetky 

platné nájomné zmluvy uzatvorené mestom Krompachy a prenajímanie nehnuteľného 

majetku mesta nájomcami ďalším subjektom. 

8. Finančné vzťahy mesta a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, finančný 

prínos pre mesto z hospodárenia obchodných spoločností, uplatňovanie práv mesta 

v obchodnej spoločnosti – spoločnosť EKOVER s.r.o. a SEZO Spiš. 

9. Kontrola dodržania účelnosti a podmienok poskytnutia finančných prostriedkov Európskej 

únie na Hnedý priemyselný park. 

10. Prekontrolovať obstarávanie dodávky tovaru a služieb v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

plán prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na rok 2015. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť:                               

Názov investičnej akcie        náklady v €   

                                                          . 

1./ Projektové dokumentácie  ich vypracovanie podľa jednotlivých  

      zverejnených výziev a 5 % spoluúčasť                            12 000,00 

 2./ Chodníky,  spevnené plochy a zateplenie pre materskú školu  na ul. Maurerovej.  

      Vypracovanie PD  pre vydanie stavebného povolenia     2 000, 00   

  4./ Aktualizácia Územného plánu mesta Krompachy     2 000,00  

   

B :Realizačná činnosť:                

 Názov investičnej akcie           náklady v €  

1. Komunitné centrum Krompachy         111 498,00                                                                                    

2. Centrum odpadového hospodárstva Krompachy           2 166 200,00                                                                                   

3. Krompachy -  revitalizácia mesta po povodní                627 964,00                                                                             

  

4. Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP I. v areáli  Nemocnica 

Krompachy s.r.o., I. etapa.                                    632 054,00 

5. Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci v areáli  Nemocnica Krompachy 

s.r.o., II. etapa.                                              2 505 604,00 

6. Odstránenie tepelno-technických porúch ZŠ Zemanská ul. v Krompachoch  

                       577 013,00 

7. Zateplenie objektov  ZŠ a MŠ Maurerova v Krompachoch   /ABC/ 

             172 114,00  
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8. Terénne úpravy, chodníky, oplotenie  ZŠ a MŠ Maurerova v Krompachoch  

                                                                                                                              

                 15 000,00  

9. Prestavba rod, domu na ul. SNP na základnú školu          86 961,00 

               

10. Rozšírenie chodníkov, MK a parkovísk  v meste  Krompachy         15 000,00     

                                      

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

programový rozpočet mesta Krompachy na rok 2015 a na 2016, 2017. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2015: 

Prenesené kompetencie – bežné výdavky 
zdroj financovania 111 – Normatívne finančné prostriedky 

v  € 

Názov školy Počet ž. 

v šk.r. 

2013/14 

Rozpočet  

2014 

Počet ž. 

 v šk.r. 2014/15 

Návrh normatívneho 

rozp. 2015 

ZŠ s MŠ Maurerova 369 561 568 379 561 500 

ZŠ Zemanská 259 378 251 247 373 250 

ZŠ s MŠ SNP 268 418 057,01 289 414 000 

spolu 896 1 357 876,01 915 1 348 750 

                                                          

Zdroj financovania   111 – Nenormatívne finančné prostriedky 

46 – Vlastné príjmy                                                                                                                       

                                                                                            v € 

Názov školy Príspevok na 

žiakov zo soc. 

znevýh. 

prostr. 

vzdelávacie 

poukazy        

dopravné Vlastné 

príjmy          

zdroj fin. 

46 
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ZŠ s MŠ Maur. 4 400 0 5 000 3 000 

ZŠ Zeman. 5 500 0 1 400 2 500 

ZŠ SNP 15 000 0  500 

Prenesené kompetencie materské školy, CVČ a ZUŠ:    v € 

Názov školského 

zariadenia 

2014 2015 

Počet žiakov Rozpočet v € Poč. žiakov k 15.9. 2012 Rozpočet v € 

Predškoláci 

MŠ Hlavná 
34 5 100 26   3 600 

Predškoláci 

MŠ Robot. 
15 2 387 14 2 200 

Predškoláci 

MŠ SNP 
21 3 472 22 3 500 

Vzdel. pouk. 

CVČ 
675 33 203 647 30 000 

Vzdel. pouk. ZUŠ 0 0 0 0 

Originálne kompetencie 

Školské jedálne – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom: hlavné jedlo ZŠ + MŠ       : 1,05  € 

                                        doplnkové                         : 0,31  € 

                výdajná ŠJ                        : 0,20  € 

V € 

Názov Rok 2014 Návrh 2015 

MŠ Hlavná 34 845 34 000 

MŠ Rob.-výdajná ŠJ 3 796 3 700 

MŠ SNP- výdajná ŠJ 1 922 1 900 

ZŠ Zemanská 

kapitálové výdavky 

26 867 

4 000 

26 000 

0 

ZŠ s MŠ Maurerova – ŠJ 

kapitálové výdavky 

33 267 

4 588 

33 000 

0 

SPOLU 109 285 98 600 

           V € 

  Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

MŠ Hlavná 8 000 

MŠ Robotnícka - výdajná školská jedáleň 0 

MŠ SNP –výdajná školská jedáleň 0 

ZŠ Zemanská 8 000 

ZŠ Maurerova 8 000 

Školské kluby detí – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom:  ZŠ Zemanská:           434 € 

     ZŠ s MŠ Maurerova: 467 € 

     ZŠ s MŠ SNP:           314 € 

V € 

 
2014 2015 

Názov školy Počet žiakov Rozpočet  Počet žiakov Návrh rozp.  
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ZŠ Maurerova 48 22 915 49 22 883  

ZŠ Zemanská 33 13 914 32 13 888  

ZŠ SNP 25 7 856 25 7 850  

SPOLU 106 44 685 106 44 621  

V € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

ŠKD ZŠ Maurerova 1 800 

ŠKD ZŠ Zemanská 1 100 

ŠKD SNP 0 

Centrum voľného času – zdroj financovania 41 

Normatív  určený zriaďovateľom: 86- € 

V € 

Rok 2014                         Rok 2015 

Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Normat. rozp..   

675 56 378 

16 945,78 z obcí 

647 55 642 

10 000 z obcí 

 

V € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

Centrum voľného času  PRIMA 2 500 

Materské školy – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom  :  MŠ Hlavná           : 1 850 € 

                     MŠ Robotnícka   : 2 162 € 

                  MŠ SNP              : 1 216 € 

            v €           

2014 2015 

Názov Počet detí Rozpočet Počet detí Norm. rozp.  

MŠ Hlavná 98 179 530 97 179 450  

MŠ Robotn. 

Vybavenie MŠ 

30 64 870 

50 000 

30 64 860  

MŠ SNP 48 58 405 48 58 128  

SPOLU 176 352 805 175 302 438  

            v € 

Názov školského zariadenia Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

MŠ Hlavná 6 000 

MŠ Robotnícka 1 400 

MŠ SNP 0 

Základná umelecká škola – zdroj financovania 41 

Normatív určený zriaďovateľom: 

Individuálna forma vyučovania:  675 € 

Kolektívna forma vyučovania   : 474 € 

         V € 

2014 2015 

Počet žiakov Rozpočet Počet žiakov Norm. rozp.  

 209 –ind. forma  240 162 000  
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 227 - kol. forma  267 126 558  

Spolu 293 934 507 288 558  

 Vlastné príjmy – zdroj financovania 46 

Základná umelecká škola 10 000 

            V € 

Návrh rozpočtu 2015 Návrh rozpisu Zostatok v rozpočte mesta 

900 000 815 252 98 628 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/D.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok 2015. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/E.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

nasledovné komisie pri MsZ v Krompachoch: 

 

- finančnú a majetkovú; 

- výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody;  

- sociálnu, zdravotnú, bytovú a pre rómsku komunitu; 

- pre regionálny rozvoj a cestovný ruch; 

- školstva, mládeže, kultúry a športu; 

- verejného poriadku.  

 

 Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 
predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 
Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ z komisie MsZ finančnej a majetkovej; 

Vladimíra PUCHALU, z komisie MsZ pre regionálny rozvoj a cestovný ruch; 

MUDr. Mariána HOJSTRIČA, z komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie 

a ochranu prírody; 

Oľgu DZIMKOVÚ, z komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a rómsku komunitu; 

Ing. Ľuboša ONTKA, z komisie MsZ verejného poriadku; 

Igora JENDRUCHA, z komisie MsZ školstva, mládeže, kultúry a športu; 

Stanislava BARBUŠA, z komisie MsZ Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ                       

v Krompachoch; 

Igora JENDRUCHA, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

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

MsZ v Krompachoch odvoláva: 
podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
Rudolfa ČIASNOHU, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu a komisie verejného 

poriadku; 

MUDr. Mariána HOJSTRIČA, z komisie MsZ na ochranu verejného záujmu; 

Ing. Líviu KOZLOVÚ, z komisie MsZ školstva, mládeže, kultúry a športu; 

Vladislava PROBALU, z komisie MsZ regionálneho rozvoja a cestovného ruchu; 

Samuela ČIASNOHU, z komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a rómsku komunitu; 

Mgr. Martu MIČEKOVÚ, z komisie MsZ finančnej a majetkovej; 

Stanislava BARBUŠA, z komisie MsZ výstavby, územného plánu, životného prostredia 

a ochrany prírody. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.3: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 
členov komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na ochranu verejného záujmu 

a pre vybavovanie sťažností:  
 

- MUDr. Mariána HOJSTRIČA; 

- Vladimíra PUCHALU. 

 
Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/F.4: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 
členov komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch z radov občanov: 
 

komisie MsZ finančnej a majetkovej: 

- Ing. Dušan TÖREK 

- Ing. Pavol BANDŽUCH 

- Ing. Janka POBIECKÁ 

- Ján PRIBIČKO 

- Ing. Štefan KLEIN 

- Igor CUKER 

 

komisie MsZ pre regionálny rozvoj a cestovný ruch: 

- Peter JENČÍK 

- Anna PAPCUNOVÁ 

- Ladislav TRELA 

- Ľubomír SEMKO 

- Jozef KÖHLER 

- Jaroslav MATÚŠ 

 

komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody: 

- Ing. Vladimír LIZÁK 

- Ing. Anna MNICHOVÁ 

- Radoslav FURÍN 

- Ing. Tomáš KANDRA 

- Ing. Juraj SKURKA 

 

komisie MsZ sociálnej, zdravotnej, bytovej a rómsku komunitu: 

- Mgr. Anna MOSINOVÁ 

- Anna KRAKOVÁ 
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- Izabela SLOBODNIKOVÁ 

- Viera REPASKÁ 

 

komisie MsZ verejného poriadku: 

- Miroslav ULIČNÝ 

- Miroslav KUNDRÁT 

- Magdaléna ČATLOŠOVÁ 

- Pavol OLŠAVSKÝ 

- Ing. Martin UHRIN 

 

komisie MsZ školstva, mládeže, kultúry a športu: 

- Ing. Alena ONTKOVÁ 

- Bc. Soňa KOČANOVÁ 

- Libuša PAVLIKOVÁ 

- Ivan ŠĽACKY 

- Pavol VAĽKO 

- Iveta GENGEĽOVÁ 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/G.1: 

MsZ v Krompachoch zriaďuje: 
na volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovné komisie pri MsZ v Krompachoch: 

- finančnú a majetkovú;                                                                                      

- výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody;                                                                   

- sociálnu, zdravotnú, bytovú a pre rómsku komunitu; 

- školstva a športu;                                         

- kultúry a mládeže;                                                        

- podnikateľskú, regionálneho rozvoja a verejného poriadku.                                                                                             
 

 
Krompachoch 15. decembra  2014  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/H.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  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy 

č. 1/2010 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 
Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

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

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.              

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavené odpady   na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

   

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/H.3: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.               

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami §4, §22, 

§30, §37, §44, §52 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení  č. 4/2014 o miestnych daniach na 

území  mesta Krompachy. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/H.4: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a  § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36 ods. 9 písm. c) zákona    

NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov  na všeobecne záväznom  nariadení  č. 5/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území mesta Krompachy . 

 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/I.1: 

MsZ v Krompachoch poveruje: 

Hlavného kontrolóra mesta Krompachy na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na I. polrok 2015. 

 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 2/D.1 zo dňa 15. decembra 2014 (darovacia zmluva medzi Martou Síkorovou 

a mestom Krompachy). 

        Termín :  28. februára 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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

č. 2/D.3 zo dňa 15. decembra 2014 (kúpna zmluva na predaj pozemkov pánovi Františkovi 

Jendruchovi a Márii Jendruchovej). 

        Termín :  31. marca 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.3: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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

č. 2/D.5 zo dňa 15. decembra 2014 (kúpna zmluva na predaj pozemkov pánovi Ing. Ladislavovi 

Oškovi a Alžbete Oškovej). 

        Termín :  31. marca 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.4: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 2/D.7 zo dňa 15. decembra 2014 (nájomná zmluva uzavretá medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a Gréckokatolíckou cirkvou, Farnosť Slovinky). 

        Termín :  31. januára 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

  

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.5: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
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. 2/D.8 zo dňa 15. decembra 2014 (obchodná verejná súťaž - voľný jednoizbový byt č. 1 na 

prízemí v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch). 

        Termín :  22. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.6: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 
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. 2/D.9 zo dňa 15. decembra 2014 (obchodná verejná súťaž - HPP). 

        Termín :  22. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.7: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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

č. 2/D.10 zo dňa 15. decembra 2014 (kúpna zmluva na predaj trojizbového bytu pánovi Ing. 

René Bartkovi). 

        Termín :  31. januára 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.8: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

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 internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/D.11 zo dňa 15. decembra 2014 (predaj pozemku na 

Robotníckej ulici pre Tadeáša Čarnokého). 

        Termín :  31. januára 2015 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.9: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2010 o určení výšky 

dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy  vyhlásiť vyvesením na 

úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta. 

        Termín :  16. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.10: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/H.2 zo dňa 15. decembra 2014 zabezpečiť   

zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na úradnej tabuli mesta  a svojom webovom sídle.  

        Termín :  16. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.11: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/H.3 zo dňa 15. decembra 2014 zabezpečiť   

zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 4/2014 o miestnych daniach na území  mesta 

Krompachy na úradnej tabuli mesta  a svojom webovom sídle.  

        Termín :  16. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.12: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/D.15 zo dňa 15. decembra 2014 zabezpečiť   

zverejnenie na úradnej tabuli mesta a svojom webovom sídle  schválený programový rozpočet 

mesta.        Termín :  16. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 2. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 15. decembra  2014 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 2/J.13: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 2/H.4 zo dňa 15. decembra 2014 zabezpečiť   

zverejnenie VZN MsZ v Krompachoch č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 

Krompachy  na úradnej tabuli mesta  a svojom webovom sídle.  

        Termín :  16. decembra 2014 

        Zodpov:  Ing. Iveta Rušinová 

Krompachoch 15. decembra  2014  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

            primátorka mesta 
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