
Doplnok č. 5 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím 

ustanovení § 6, § 6a, § 7a, § 9, § 9a a § 10 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov vydáva tento „Doplnok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Krompachy“ (ďalej len „Doplnok“). 

 

Čl. I 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy zo dňa 17. 08. 2001 v znení 

Doplnku č. 1 zo dňa 27. 06. 2012, Doplnku č. 2 zo dňa 26. 06. 2013, Doplnku č. 3 zo dňa       

17. 06. 2015, Doplnku č. 4 zo dňa 24. 08. 2016  sa menia takto: 

  

V § 19 – NÁJOM MAJETKU MESTA sa mení v ods. 4) písm. d) a znie: 

Ročná sadzba nájomného pre využitie nehnuteľností pre účely výchovy, vzdelávania, 

kultúrnej činnosti a športovej činnosti sa stanovuje vo výške: 

Prenájom nehnuteľného majetku Sadzba nájomného 
v EUR za m2/rok 

nebytové priestory a stavby 1,00 

pozemky: 0,25 
 

Vo výnimočných prípadoch môže mestské zastupiteľstvo 2/3 väčšinou všetkých 

poslancov schváliť prenájom nehnuteľného majetku mesta pre vyššie citovaný účel za 

cenu 1,00 EUR ročne za celú výmeru, a to v prípade, ak preukázateľne dôjde 

k technickému zhodnoteniu prenajatého majetku zo zdrojov nájomcu, alebo tretej osoby. 

V prípade, že k technickému zhodnoteniu prenajatého nehnuteľného majetku nedôjde 

do 2 rokov od podpísania nájomnej zmluvy, je nájomca povinný spätne uhradiť nájomné 

vo výške 1,00 EUR/m2/rok pri nebytových priestoroch a stavbách a 0,25 EUR/m2/rok pri 

pozemkoch. Mesto je oprávnené tento záväzok fakturovať nájomcovi podľa vyššie 

uvedeného.   

V prípade nájomného vo výške 1,00 EUR ročne za celú výmeru nie je prípustné, aby 

nájomca pri skončení platnosti nájomnej zmluvy požadoval od mesta akékoľvek peňažné 

plnenie za technické zhodnotenie nehnuteľnosti.   

 



 

Čl. II 

1. Doplnok schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 –inovou väčšinou všetkých poslancov. 

2. Tento Doplnok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Krompachy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch svojím              

Uznesením č. 42/C.1 dňa 21. mája 2018 

3. Tento Doplnok č. 5 nadobúda účinnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve.  

 

V Krompachoch, dňa 21.05.2018 

 

 

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

             Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                                                           primátorka mesta 

 

 


