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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 

predseda   -  Oľga DZIMKOVÁ 

členovia  -  Ľuboš ONTKO                     

     Alžbeta PERHÁČOVÁ 
 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Program 28. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy, ktorej predmetom je pozemok na Poštovej ulici v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

_______________________________________________________________________________ 
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Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, 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. 28/.... zo dňa 

23.06.2021 

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: 

pozemok určený na výstavbu garáže – parcela C-KN 2873/3, ostatná plocha s výmerou 27 

m2,  

ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 2873/1, ostatná plocha s výmerou 1.329 m2, zapísaná 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 49/2020, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom.  

(pozemok sa nachádza na Poštovej ulici v Krompachoch). 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka pozemok na predaj, je stanovená vo výške  

20,94 €/m2 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 30.06.2021 

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 23.07.2021, o 10.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

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

kúpna cena, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – pozemok: parcela C KN 2873/3 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov, 

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním 

navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je povinnosť víťaza ku dňu podpisu zmluvy 

predložiť súhlas všetkých vlastníkov bytového domu s umiestnením stavby – garáže, 

b) 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, 

c) 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,  

d) 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. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 23. júla 2021, do 10.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi 

všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

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

návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže v Mestskom zastupiteľstve 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 odborný referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228, resp. 

milos.klein@krompachy.sk 

17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

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

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok ul. Poštová“ 

 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. 
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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 

 

 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy, ktorej predmetom je pozemok na Trangusovej ulici v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

_______________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, 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. 28/.... zo dňa 

23.06.2021 

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: 

pozemok – parcela C-KN 1175/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 188 m2, ktorá 

vznikla odčlenením od parcely C-KN 1175, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1.037 m2, 

zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 

22/2020 vyhotoveného Ing. Jozefom Iskrom, geodetom.  

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka pozemok na predaj, je stanovená vo výške  

8,79 €/m2 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1.Vyhlásenie súťaže : 30.6.2021 
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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 23.7.2021, o 10.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

- označenie navrhovateľa, 

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

kúpna cena, 

- špecifikácia nehnuteľnosti – pozemok: parcela C KN 1175/2 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov, 

- 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, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 23. júla 2021, do 10.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve. 

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

návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže v Mestskom zastupiteľstve 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. 

http://www.krompachy.sk/
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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 referent oddelenia majetku 

a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228, resp. milos.klein@krompachy.sk 

17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

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

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemok Trangusova ul.“ 

 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 
 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemkov na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch s celkovou výmerou 276 m2, 

zapísaných v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy v zmysle geometrického plánu             č. 

22/2021 zo dňa 20.5.2021, vyhotoveného Štefanom Gondom geodetom: 
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diely č. 4-6 odčlenené od parcely E-KN 92995/1, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 

606 m2 

- diel č. 4 s výmerou 44 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2176/4 

- diel č. 5 s výmerou 202 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2177 

- diel č. 6 s výmerou 30 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele C-KN 2178 

 

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

obcí v platnom znení) formou: 

uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov, nakoľko ide o vysporiadanie skutkového a právneho stavu k pozemkom podľa ods. 1 pri 

rodinnom dome so súp. č. 888 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov za cenu vo výške 5,00 €/m2. 

Predmetné nehnuteľnosti vlastníci rodinného domu dlhodobo užívajú a obhospodarujú. Vzhľadom na 

parametre pozemku je tento pre mesto t.č. nevyužiteľný.  

  

 

V Krompachoch 23. júna  2021 
 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch  – parcela C-KN 896/3, druh 

pozemku: ostatná plocha s výmerou 206 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, 

okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy 
 
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 najmenej za cenu 5,00 EUR za 1 m2 pozemku 

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 23. júna  2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja časti pozemku na Veternej ulici v Krompachoch  – parcela E-KN 90958/15, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: 

Spišská Nová Ves, obec: Krompachy s predpokladanou výmerou 150 m2 
 
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 najmenej za cenu 5,00 EUR za 1 m2 pozemku 

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 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na ulici Stará cesta v Krompachoch  – parcela C-KN 2451, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 221 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. 

Krompachy, okres: Spišská Nová Ves, obec: Krompachy  
 
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 najmenej za cenu 5,00 EUR za 1 m2 pozemku 

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 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer prevodu nehnuteľnosti pre Slovenskú poštu a.s.: 

predaj nehnuteľnosti – parcela C KN 2852, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

237 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2020 podľa  ust. § 16 ods. 

10 zákona 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

   

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

 V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona          č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien 

a predpisov vo výške 190 824,93 EUR  a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 79 706,76 EUR, upravené v zmysle § 16 

ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení 

neskorších zmien a predpisov o nevyčerpané  účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR t.j. 
cudzie prostriedky, ktoré sú pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylúčené vo výške 222 967,51 

EUR a finančné zábezpeky na účtoch mesta vo výške 106 674,28 EUR. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 368 376,37 EUR na tvorbu rezervného 

fondu. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, Maurerova 14:  

1. Základné vzdelávanie  

z hodnoty  897 870,12 € na hodnotu 917 870,12 €                          v € 

Zdroj financovania 

Schválený Schválený po  Úprava Spolu 

rozpočet úpravách   upravený 

Normatívne  (111 - dotácia od štátu) 772 773,00 772 773,00 20 000,00 792 773,00 

Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu)         

111 dopravné 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 

111asistent učiteľa  7 315,00 7 315,00 0,00 7 315,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 

111 odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 príspevok na učebnice 0,00 3 927,00 0,00 3 927,00 

111 lyžiarsky kurz 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 digitálne technológie 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

111 rozvojový projekt "Čítame radi 2" 0,00 800,00 0,00 800,00 

3AC pedag. asistenti (MPC) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 

131 K presun z predchádz. roka 

normatívne 14 100,57 14 100,57 0,00 14 100,57 

131 K havárijné f. prostr. - okná 54 590,00 54 590,00 0,00 54 590,00 

131 K presun z predchádz. roka dopravné 1 041,50 1 041,50 0,00 1 041,50 

131 K presun z predchádz. roka žiaci SZP 93,05 93,05 0,00 93,05 

41 Dotácia z mesta 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 vlastné príjmy  4 780,00 4 780,00 0,00 4 780,00 

spolu 891 143,12 897 870,12 20 000,00 917 870,12 
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Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         550 640,00 

620  Odvody do poistných fondov                               191 500,00 

630  Tovary a služby  170 188,62 

640  Bežné transfery   5 541,50 

Spolu  917 870,12 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 2: 

 

1. Základné vzdelávanie z hodnoty 548 623 € na hodnotu 578 623 € 

                                                                                                                 v € 

 
Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

Normatívne (111 - dotácia od štátu) 483 277,00 485 777,00 30 000,00 515 777,00 

Nenormat. f. pr.(111 - dotácia od štátu):         

111 dopravné 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 

111asistent učiteľa  12 192,00 12 192,00 0,00 12 192,00 

111 odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 vzdelávacie poukazy 1 312,00 1 312,00 0,00 1 312,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 

111 príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 lyžiarsky kurz 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 digitálne technológie 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

111 príspevok na učebnice 0,00 2 831,00 0,00 2 831,00 

111 rozvojový projekt " Spolu múdrejší" 0,00 4 200,00 0,00 4 200,00 

41 dotácia z mesta 1 211,00 1 211,00 0,00 1 211,00 

72 vlastné príjmy  35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 

spolu 537 092,00 548 623,00 30 000,00 578 623,00 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 366 934,00 

620    Odvody do poistných fondov   119 773,00 

630    Tovary a služby   91 316,00 

640    Bežné transfery    600,00 

Spolu  578 623,00 
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2. Školské stravovanie z hodnoty 110 300 € na hodnotu 112 380 €  

                                                                                                                   v € 

      Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

41 dotácia z mesta - ŠJ 47 300,00 47 300,00 2 080,00 49 380,00 

72 f dotácia - potraviny (rodič) 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 

111 dotácia potraviny (štát) 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 

72 vlastné príjmy 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 

spolu 110 300,00 110 300,00 2 080,00 112 380,00 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 38 968,00 

620    Odvody do poistných fondov   13 638,00 

630    Tovary a služby   59 674,00 

640    Bežné transfery    100,00 

Spolu  112 380,00 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, SNP 47  

1. Základné vzdelávanie 

 z hodnoty 924 588,36 € na hodnotu 917 680,36 €                          v € 

 Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

Normatívne (111 - dotácia od štátu) 855 460,00 855 460,00 -6 908,00 848 552,00 

Nenormatívne f. pr.:     0,00   

111 príspevok na učebnice 0,00 6 511,00 0,00 6 511,00 

111 žiaci zo soc. znevýh. prostredia 36 600,00 36 600,00 0,00 36 600,00 

111 príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 digitálne technológie 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

111 rozvojový projekt "Čítame radi" 600,00 600,00 0,00 600,00 

111 rozvojový projekt "Spolu múdrejší" 0,00 4 600,00 0,00 4 600,00 

131 K presun z predch. roka - 

normatívne 18 817,36 18 817,36 0,00 18 817,36 

72 vlastné príjmy  0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu 911 477,36 924 588,36 -6 908,00 917 680,36 
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Ukazovatele hlavných kategórií: 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 578 731,00 

620    Odvody do poistných fondov   210 476,00 

630    Tovary a služby   122 473,36 

640    Bežné transfery    6 000,00 

Spolu  917 680,36 

2. Materská škola na hodnotu 48 339 €                                  v € 

 Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

41 dotácia z mesta 0,00 0,00 48 339,00 48 339,00 

111 predškoláci - dotácia od štátu 0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 0,00 48 339,00 

 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 26 004,00 

620    Odvody do poistných fondov   9 610,00 

630    Tovary a služby   12 225,00 

640    Bežné transfery    500,00 

Spolu  48 339,00 

3. Výdajná školská jedáleň na hodnotu 3 457 € 

                                                                                                                                    v € 
 

Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

41 dotácia z mesta  0,00 0,00 3 457,00 3 457,00 

72 vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu 0,00 0,00 3 457,00 3 457,00 

      
Ukazovatele hlavných kategórií:  v € 

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            1 179,00 

620  Odvody do poistných fondov                              413,00 

630  Tovary a služby  1 865,00 

Spolu  3 457,00 
     

 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

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

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA, SNP 39 

                                           z hodnoty 100 278,75 € na hodnotu 102 278,74 €                   v € 

 Schválený Schválený Úprava Spolu  

Zdroj financovania rozpočet 

po 

úpravách   upravený 

41 dotácia z mesta 73 565,00 73 565,00 0,00 73 565,00 

72b dotácia z obcí 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 

111 vzdelávacie poukazy 19 232,00 19 232,00 0,00 19 232,00 

131 K presun z predchádz. roka - vzd. 

pouk. 6 281,74 6 281,74 0,00 6 281,74 

72 vlastné príjmy  200,00 200,00 2 000,00 2 200,00 

spolu 100 278,74 100 278,74 2 000,00 102 278,74 

Ukazovatele hlavných kategórií:      v 

€                                                                            
610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 44 033,00 

620    Odvody do poistných fondov   20 325,19 

630    Tovary a služby   37 920,55 

Spolu  102 278,74 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

 predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P08-2021-1 pre projekt s názvom  

„Podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby 

v meste Krompachy “, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce  

 zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov – 8.003,97 EUR. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na 2. polrok 2021. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán opráv nebytových priestorov na rok 2021. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/B.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Organizačný poriadok Mestskej polície Krompachy s účinnosťou od 1. 7. 2021. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020. 
 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za 

rok 2020. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Správu  o výsledku kontrol:  

 

 Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícií v znení neskorších predpisov a doplnkov v roku 2020. 

 Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy 

v podmienkach Mestského úradu Krompachy v roku 2020. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2020. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

prehľad opráv – objekt NZZ Štúrova 6,  Krompachy  v rokoch 2009 – 2020. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu Organizačného poriadku Mestskej polície Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 6 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského 

úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 14. júna 2020. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 3: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 3 000,00 EUR  pripísane 

finančné prostriedky na  položku Granty a transfery a výdavky na položku Pracovné oblečenie 

a ostatné výdavky (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3. Protipožiarna 

ochrana ).   

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 4: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 9 471,-- EUR  pripísane 

finančné prostriedky na  položku Granty a transfery a výdavky na položku MOM (COVID -

19), (Program 14.Administratíva , Podprogram 14.1. Správa MsÚ, Prvok 14.1.2. Výdavky spojene 

s činnosťou MsÚ ).   

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 5– úprava rozpočtu na základe schváleného záverečného účtu za rok 2020 

- úprava v rámci finančných operácií a bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 107 352,-- EUR 

–zapojenie zostatku účelovo určených cudzích finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 

nezapojených do rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu na udelenie ocenenia v roku 2021 podľa Štatútu mesta  Krompachy. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.12: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Udelenie ocenenia „Cena  primátora mesta“ pri príležitosti zrazu veteránov 

RETROMOTOVÍKEND 2021: 

Najkrajšie auto - Martin NEUBELLER; 

najkrajšia motorka Ján DEMČO. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/C.13: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

ústnu informáciu komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemkov na Horskej ulici v Krompachoch  – parcela C-KN 100, druh pozemku: 

záhrada s výmerou 126 m2 a parcela C-KN 101, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

s výmerou 126 m2, obe zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská Nová 

Ves, obec: Krompachy 
 
V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/D.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie – vybudovanie obojstranného kolumbária vrátane 

sviečkového LED modulu v meste Krompachy v rámci vyhlásenej Výzvy na budovanie urnových 

stien (kolumbárií) a urnových hájov na cintorínoch prostredníctvom Programu budovania 

dôstojného urnového cintorína 2021 – 2022 v gescii OZ DOMINUM NZ  

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.1: 

MsZ v Krompachoch neberie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 28 -42 zo dňa 29.12.2020 : 
úprava rozpočtu v rámci presunu finančných prostriedkov -  bežných výdavkov na základe Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy, Čl. I, Časť VII. Zmena rozpočtu, ods. 

1 b.  

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/E.2: 

MsZ v Krompachoch neberie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 

1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 28 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. júna 2021 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 28/F.1: 

MsZ v Krompachoch neuznáša sa: 

na Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. júna  2021 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 


