
1 

 

 
UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 
 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/A.1: 
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení - poslanci MsZ: 
predseda   -  Radovan  ĎORKO 
členovia  -  Branislav BOCAN 
     Stanislav  FARKAŠ             
                       
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.1: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
program 42. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 26. októbra  2022 
 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.2: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
trvalú prebyto čnosť nehnuteľného majetku v súlade s § 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Krompachy (Halňa): 

• parcela registra „C” KN č. 3555, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 65.988 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy, 

• parcela registra „C” KN č. 3557, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 13.362 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 



2 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.3: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer predaja prebytočného nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho sa v k.ú.  
v Krompachoch (Halňa): 

• parcela registra „C” KN č. 3555, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 65.988 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy, 

• parcela registra „C” KN č. 3557, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 13.362 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 1, pre k.ú. Krompachy. 

 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 
 
 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.4: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob predaja majetku uvedeného v Uznesení č. 42/B.3 zo dňa 26.10.2022  (podľa zák. 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže za vyvolávaciu cenu vo výške  5,50 EUR/m2  

s podmienkami, okrem iného: 
- výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy formou zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve a následne kúpnej zmluvy v prípade dodržania všetkých podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 
- náležitosťou predloženého návrhu bude okrem iného konkrétny investičný zámer a jeho 
technické riešenie tak, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolácie stavby rekultivovanej 
skládky vzhľadom k špecifickému charakteru územia 
- kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov bude najvyššia cena  
- 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 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.5: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Štefanom Benišom 
a Slavomírou Benišovou, bytom Sadová 1135/19, 053 42 Krompachy ako kupujúcimi, predmetom 
ktorej je predaj nehnuteľnosti: 

• novo vytvorená parcela registra „C“ KN č. 146/3, druh pozemku: záhrada s výmerou 
152 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „E“ KN č. 91776/2, druh pozemku: 
orná pôda s výmerou 875 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú Krompachy v 
zmysle geometrického plánu č. č. 61/2016 zo dňa 26.10.2016 na oddelenie pozemkov a 
určenie vlastníckeho práva, ktorý bol vyhotovený Ing. Petrom Šteinerom, geodetom, Za 
kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, IČO: 33 984 051, autorizačne overený: Ing. 
Ladislavom Tichým, autorizovaným geodetom a kartografom zo dňa 27.10.2016, pričom 
tento geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, 
katastrálnym odborom, a to Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 10.11.2016 pod číslom 
653/2021. 

za kúpnu cenu vo výške 760,00 €, t.j. 5,00 EUR za m2 a táto bude zaplatená najneskôr do  
30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 38/B.9 zo dňa 22.06.2022,  
z dôvodu, že ide o vysporiadanie skutkového a právneho stavu k pozemkom tvoriacim dvor 
rodinného domu so súp. č. 1135 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, Štefana Beniša 
a Slavomíry Benišovej, rod. Hajdukovej, za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetnú nehnuteľnosť 
vlastníci rodinného domu dlhodobo užívajú a obhospodarujú, tak ako ju nadobudli od pôvodných 
vlastníkov – rodičov žiadateľa. Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. 
nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji uvedeného 
pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 
V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.6: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a Helenou 
Bőhmerovou, bytom Poštová 4, Krompachy ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom 
nehnuteľnosti:  
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– parcela registra „E“ KN č. 90244, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v požadovanej výmere 31 m2  
Výška nájomného je stanovená v súlade s Uznesením MsZ v Krompachoch – 1,00 €/m2/rok.   

Doba nájmu -  10 rokov.  

Prenájom nehnuteľnosti bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 38/B.13 zo dňa 
22.06.2022,  
z dôvodu, že predmetný pozemok (v požadovanom rozsahu 31 m2) je toho času pre mesto 
Krompachy a pre plnenie jeho samosprávnych funkcii nevyužiteľný, t.z. dočasne prebytočný. 
Žiadateľka, Helena Bőhmerová je väčšinovou spoluvlastníčkou rodinného domu so súp. 136 
v bezprostrednej blízkosti predmetnej nehnuteľnosti o ktorú sa dlhodobo stará a udržiava na 
vlastné náklady. V prípade schválenia prenájmu časti pozemku – parcela „E“ KN č. 90244 bude 
Helena Bőhmerová zabezpečovať údržbu pozemku na vlastné náklady s cieľom, aby nedochádzalo 
k poškodzovanie, resp. znehodnocovaniu pozemku pred jej rodinným domom. Z uvedeného 
dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný 
účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 
V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prenájmu  nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.7: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Jozefom Jánošíkom s 
manželkou Janou Jánošíkovou, rod. Ondovou, bytom Sadová 1126/13, 053 42 Krompachy ako 
kupujúcimi, predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti: 

• parcela registra „E” KN č. 91776/1, druh pozemku: orná pôda s výmerou 122 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 2287, pre k.ú. Krompachy 

za kúpnu cenu vo výške 610,00 €, t.j. 5,00 EUR za m2 a táto bude zaplatená najneskôr do  
30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 38/B.11 zo dňa 22. 06. 2022,  
z dôvodu, že ide o vysporiadanie skutkového a právneho stavu k pozemkom tvoriacim dvor 
rodinného domu so súp. č. 1126 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, Jozefa Jánošíka 
a Jany Jánošíkovej, rod. Ondovej, za cenu vo výške 5,00 €/m2. Predmetnú nehnuteľnosť vlastníci 
rodinného domu dlhodobo užívajú a obhospodarujú. Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú 
tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri 
predaji uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne 
využitie. 
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V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.8: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a Centrom voľného 
času PRIMA Krompachy ako nájomcom,  v zastúpení PaedDr. Slávky Šmidovej, riaditeľky, 
predmetom ktorej je prenájom nehnuteľnosti:  

nebytový priestor – miestnosť č. 1.02 s výmerou 32,63 m2 na 1. nadzemnom podlaží objektu 
Základnej umeleckej školy so súp. č. 104, na ulici Mikuláša Šprinca,  stojacej na parcele 
registra „C“ KN č. 21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 921 m2, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy. 

Výška nájomného je stanovená v súlade s §20, ods. 4, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Krompachy.  Doba nájmu -  10 rokov.  

Prenájom nebytového priestoru bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9   písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 31/C.9 zo dňa 
29.9.2021,  
z dôvodu, že žiadateľ, Centrum voľného času PRIMA Krompachy, so sídlom na ulici SNP 39, 
Krompachy, IČO: 35 556 293, ako rozpočtová organizácia mesta Krompachy s právnou 
subjektivitou kontinuálne vykonáva a usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie 
a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov využívania voľného 
času. Účelom využitia nebytových priestorov, ktoré v súčasnosti neprinášajú mestu žiaden príjem, 
bude výhradne zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu pre záujmové útvary Centra 
voľného času PRIMA Krompachy.  Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri 
prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne 
využitie.  
 
V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prenájmu  nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 



6 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.9: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v Uznesení č. 
39/B.15 a 39/B.16 zo dňa 24.08.2022: parcela registra „C“ KN č. 982, druh pozemku: ostatná 
plocha s výmerou 3.542 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v požadovanej 
výmere 15,85 m2 a to formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o vysporiadanie 
skutkového a právneho stavu k pozemkom, nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je 
vybudovaný  prístupový chodník k nebytovému priestoru v bytovom dome na Lorencovej ulici č. 
7 v Krompachoch. Žiadateľ, Spoločenstvo vlastníkov bytov – DOM 7, Lorencova 7, 053 42 
Krompachy, sa o chodník riadne stará a udržiava ho a ako taký slúži širokej verejnosti a občanom 
mesta Krompachy. Uplatnenie prípadu hodného osobitného zreteľa v tomto konkrétnom prípade 
je zároveň v súlade s § 20, ods. 10, písm.) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy, 
nakoľko sa jedná o prenájom pozemku zabezpečujúceho prístupovú komunikáciu k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľov. 
 
Doba nájmu: 10 rokov 
Výška nájmu 5,00 EUR/m2/rok (čl. 2 Príloha č. 2 Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy) 
 
Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s 
dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.10: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v Uznesení č. 
39/B.13 a 39/B.14 zo dňa 24.08.2022: parcela registra „C“ KN č. 965, druh pozemku: ostatná 
plocha s výmerou 1.534 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v požadovanej 
výmere 7,31 m2 a to formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o vysporiadanie 
skutkového a právneho stavu k pozemkom, nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je 
vybudovaný  prístupový chodník k nebytovému priestoru v bytovom dome na Lorencovej ulici č. 
2 v Krompachoch. Žiadateľ, Spoločenstvo vlastníkov bytov – DOM 2, Lorencova 2, 053 42 
Krompachy, sa o chodník riadne stará a udržiava ho a ako taký slúži širokej verejnosti a občanom 
mesta Krompachy. Uplatnenie prípadu hodného osobitného zreteľa v tomto konkrétnom prípade 
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je zároveň v súlade s § 20, ods. 10, písm.e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy, 
nakoľko sa jedná o prenájom pozemku zabezpečujúceho prístupovú komunikáciu k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľov. 
Doba nájmu: 10 rokov 
Výška nájmu 5,00 EUR/m2/rok (čl. 2 Príloha č. 2 Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy) 
Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s 
dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.11: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v Uznesení č. 
39/B.9 a 39/B.10 zo dňa 24.08.2022: parcela registra „C“ KN č. 866, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 760 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy v 
požadovanej výmere 20 m2 (Lesnícka ul.) a to formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 1,00 €/m2 ročne  
z dôvodu, že predmetný pozemok (v požadovanom rozsahu 20 m2) je toho času pre mesto 
Krompachy a pre plnenie jeho samosprávnych funkcii nevyužiteľný, t.z. dočasne prebytočný. 
Žiadateľ, Ing. Róbert Kaminský, Csc. je manžel vlastníčky rodinného domu so súp. 858 
v bezprostrednej blízkosti predmetnej nehnuteľnosti, o ktorú sa dlhodobo stará a udržiava na 
vlastné náklady s dočasnou stavbou – dreveným prístreškom pre automobil so sedlovou strechou. 
V prípade schválenia prenájmu časti pozemku – parcela „C“ KN č. 866 v požadovanej výmere 
bude Ing. Róbert Kamisnký Csc. zabezpečovať údržbu pozemku na vlastné náklady s cieľom, aby 
nedochádzalo k poškodzovanie, resp. znehodnocovaniu pozemku pred jej rodinným domom. Z 
uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa 
svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
Doba nájmu: 10 rokov 
Výška nájmu 1,00 EUR/m2/rok (čl. 2 Príloha č. 2 Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy) 
Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s 
dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení 
prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
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v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.12: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v Uznesení č. 
39/B.7 a 39/B.8 zo dňa 24.08.2022: parcela registra „C“ KN č. 91171/11, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 375 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy 
v požadovanej výmere 260 m2 (Kúpeľná)  to formou:  
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 0,25 €/m2 ročne  
z dôvodu, že predmetný pozemok (v požadovanom rozsahu 260 m2) je toho času pre mesto 
Krompachy a pre plnenie jeho samosprávnych funkcii nevyužiteľný, t.z. dočasne prebytočný.  
 
Žiadateľ, Pravoslávna cirkevná obec KROMPACHY, Banská 126/10, 053 42 Krompachy, je 
vlastník susediaceho pozemku s rozostavanou stavbou pravoslávneho chrámu. V prípade 
schválenia prenájmu časti pozemku – parcela „E“ KN č. 91171/11 v požadovanej výmere 
Pravoslávna cirkevná obec KROMPACHY vybuduje parkovisko a skultivuje pozemok v blízkosti 
novostavby právoslavneho chrámu a bude zabezpečovať údržbu pozemku na vlastné náklady 
s cieľom, aby nedochádzalo k poškodzovanie, resp. znehodnocovaniu pozemku. Z uvedeného 
dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný 
účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
 
Doba nájmu: 10 rokov 
Výška nájmu 0,25 EUR/m2/rok (čl. 2 Príloha č. 2 Doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy) 
 
Vzhľadom na parametre nehnuteľnosti sú tieto pre mesto t.č. nevyužiteľné. Z uvedeného dôvodu 
využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného pozemku spĺňa svoj zákonný účel s 
dôrazom na jeho následné efektívne využitie. V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.13: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2008, uzatvorenej v zmysle § 663 
a nasl. Občianskeho zákonníka medzi mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou 
Nemocnica AGEL Krompachy spol. s.r.o., so sídlom Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy  (IČO: 
36 182 672) ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena výšky nájomného (čl. IV, ods. 1 
Zmluvy). 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.14: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
dočasnú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 20, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Krompachy: nebytový priestor s výmerou 117,55 m2 na prízemí 
bytového domu so súp. č. 1050 na ul. SNP v Krompachoch,  stojaceho na parcele registra „C“ KN  
č. 2848, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 422 m2, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 2800 pre k.ú Krompachy. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.15: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer prenajať dočasne prebytočnú časť nehnuteľného majetku: nebytový priestor – 
nebytový priestor s výmerou 117,55 m2 na prízemí bytového domu so súp. č. 1050 na ul. SNP v 
Krompachoch,  stojaceho na parcele registra „C“ KN č. 2848, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 422 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú Krompachy.  
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.16: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje (ul. SNP): 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto 
návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 40,00 €/m2 ročne  
v súlade s §20, ods. 10, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy 
v znení Doplnku č. 1 zo dňa 24.8.2022 z dôvodu, že doterajší nájomca nebytového priestoru, STM 
s.r.o., Pasteurovo námestie 5, Košice (IČO: 51 581 574), ktorý má nebytový priestor prenajatý na 
dobu určitú, vykonal výraznú rekonštrukciu nebytového priestoru na vlastné náklady a aj po 
skončení nájmu ma záujme o jeho pokračovanie – prevádzku lekárne a zdravotníckych pomôcok.  
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Výška nájomného je stanovená v súlade s Prílohou č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1.   

Doba nájmu -  10 rokov.  

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 
UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.17: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na obdobie rokov  
2023 – 2030, ktorý bol vypracovaný  v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s 
uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.18: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
dočasnú prebytočnosť časti nehnuteľného majetku v súlade s § 20, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Krompachy – stavba: Chata Vápenec o celkovej podlahovej 
ploche s výmerou 141,4 m2, so súp.č. 2572 a parcela registra „C“ KN č. 3284, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4.147 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú 
Krompachy v požadovanej výmere 450 m2 

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.19: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
zámer prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 1 a ods. 9 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to nebytového priestoru 
a časti pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Krompachy – stavba: Chata Vápenec o celkovej 
podlahovej ploche s výmerou 141,4 m2, so súp.č. 2572 a parcela registra „C“ KN č. 3284, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4.147 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre 
k.ú Krompachy v požadovanej výmere 450 m2 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 
 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.20: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje (chata Vápenec): 
spôsob prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto 
návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 
formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu vo výške 15,00 €/m2 ročne  za 
nebytový priestor a za cenu vo výške 1,00 €/m2 ročne za pozemok v súlade s §20, ods. 10, písm. 
c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1 zo dňa 
24.8.2022, z dôvodu že doterajší nájomca nebytového priestoru, Alexander Klein, Hlavná 34, 053 
42 Krompachy, ktorý má nebytový priestor prenajatý na dobu určitú, vykonal výraznú 
rekonštrukciu nebytového priestoru na vlastné náklady a aj po skončení nájmu ma záujem o jeho 
pokračovanie. 
Z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri prenájme uvedeného nebytového 
priestoru a pozemku spĺňa svoj zákonný účel s dôrazom na jeho následné efektívne využitie. 
Doba nájmu časti pozemku – 1 rok. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.21: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 20: 
úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 5.000 EUR presunom finančných 
prostriedkov v rámci Programu 9., Podprogramu 9.6. Športové ihriská z položky športové ihriská 



12 

 

(-5.000 EUR), na položku krytá plaváreň (+ 5.000 EUR) (Program 9, Podprogram 9.2 Krytá 
plaváreň)  
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.22: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 21: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmoch – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja 
a služieb v čiastke 8.000 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke za vstupné na 
kultúrne podujatia  (+ 8.000 EUR) a v položke bežných výdavkoch kultúrna činnosť (+8.000 
EUR) (Program 10., Podprogram 10.1., Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť) 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.23: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 22: 
úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 5.000 EUR presunom finančných 
prostriedkov v rámci Programu 10., Podprogramu 10.2, Prvok 10.2.1.Mestská knižnica z položiek 
platy, náhrada príjmu a odvody na položku kultúrna činnosť (Program 10., Podprogram 10.1., 
Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť) 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.24: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 23: 
úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 20.000 EUR presunom finančných prostriedkov 
z položky opravy komunikácií, mostov (-20.000 EUR) (Program 7., Podprogram 7.1., Prvok 
7.1.1. Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby), na položky: 
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- výdavky na motorové vozidlo (+ 1.000 EUR ) (Program 5, 5.1., Prvok 5.1.1.: Činnosť 
mestskej polície)  

- CHD kamerový systém ostatné (+3.000 EUR) (Program 5, 5.1., Prvok 5.1.2.: Kamerový 
systém) 

- zberný dvor prevádzka (+8.000 EUR) (Program 6:, Podprogram 6.1, Prvok 6.1.4.: 
Zberný dvor) 

- údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta (+1.000 EUR) (Program 13.,Podprogram 
13.1.: Správa, opravy a údržba bytov a domov) 

- krytá plaváreň (+7.000 EUR) (Program 9., Podprogram 9.2.: Krytá plaváreň) 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.25: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 24: 
úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 2.500 EUR presunom finančných 
prostriedkov z Programu 2., Podprogramu 2.2.:Podujatia na zatraktívnenie mesta z položky 
výstavy a propagačný materiál (-2.500 EUR) na položku príspevky združeniam a asociáciám 
- členské (+2.000 EUR) (Program 1, Podprogram 1.4.: Členstvo v samosprávnych organizáciách) 
a na položku školenia a kurzy (+500 EUR) (Program 3.,Podprogram 3.4.: Vzdelávanie 
zamestnancov) 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.26: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 25: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmoch – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja 
a služieb v čiastke 12.000 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke za príjmy 
z ihrísk (aj plaváreň) a v položkách bežných výdavkoch: 

- krytá plaváreň (+8.000 EUR) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň) 
- krytá plaváreň dohody (+3.800 EUR) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň) 
- krytá plaváreň odvody (+200 EUR) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň) 
-  

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.27: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 26: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmoch – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja 
a služieb v čiastke 1.700 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke za inzercie 
v Krompašskom spravodajcovi (+1.700 EUR) a v položke bežných výdavkoch Krompašský 
spravodajca (+1.700 EUR) (Program 2, Podprogram 2.1., Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca) 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.28: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Zmenu Uznesenia č. 35/D.9 zo dňa 9.3.2022 takto 
vypúšťa sa celý text uznesenia č. 35/D.9 a nahrádza sa novým textom: 
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a to nasledovne – kapitálové 
prostriedky spolu vo výške 855 000€: 

- splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 15 b.j. v sume 10.605 € 
- splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 42 b.j. v sume 39.904€  
- splátky úveru HPP (SLSP) v sume 35.950€  
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu vodovodu Maurerova-Cintorínska vo výške 30.000 

€  
- kapitálové výdavky na majetko-právne vysporiadanie vo výške 22.000 €  
- splátky áut MsP a MsÚ vo výške 13.900€  
- kapitálové výdavky na práce pre projekt: Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy – 

Wifi pre Teba vo výške 2.400€ 
- kapitálové výdavky na práce pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v meste Krompachy vo výške 326.000€  
- kapitálové výdavky na práce pre projekt: Prestavba rozostavaného zimného štadióna na 

multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie vo výške 108.906€  
- kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 135.000€ 
- oprava havarijného stavu oporného múru na ulici Štúrovej vo výške 110.335€ 
- kapitálové výdavky pre projekt: Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba objektu 

zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 20.000€ 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.29: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Zmenu Uznesenia č. 38/B.22 zo dňa 22.6.2022 takto 
vypúšťa sa celý text uznesenia č. 38/B.22 a nahrádza sa novým textom 
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a to nasledovne – kapitálové 
prostriedky spolu vo výške 391 000 €: 

- kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukcia strechy 29.aug., Stará Maša vo výške  
55 000 €  

- kapitálové výdavky na vlastné prostriedky na projekty v celkovej výške 286 000 €: 
      • Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy 106 000€  

     • Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch 100 000€  
   • Okruhlisko – chodník, ochoz 80 000 €  
- kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukcia 15-bytovej jednotky vo výške 21 000 € 
- oprava havarijného stavu Rázusova ulica - odvodnenie - vo výške 12 000 € 
- kapitálové výdavky na výstavbu Kolumbária vrátane sviečkového modulu vo výške 17 000€ 

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.30: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krompachy na 1. polrok 2023. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.31: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Dodatok č. 1 k ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu 
iných činností č. 19/2022 so spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.32: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Dodatok č. 2 k  ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu 
iných činností č. 19/2022 so spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.33: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
konanie  dobrovoľnej  zbierky pre Základnú školu, Zemanská 2, Krompachy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Krompachy 

 
MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy 

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  

Vyhlasuje 
 dobrovoľnú zbierku 

Usporiadateľ zbierky:                Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,  

                                                      IČO:  329 282 
Účel zbierky:                               zlepšenie materiálno – technického vybavenia školy 
Miesto konania zbierky:           Mesto Krompachy, pred budovou MsÚ 
Spôsob a čas konania zbierky:  
  a) ponuka „primátorského punču“ v dňoch 16.12.2022 
  b) dobrovoľné finančné príspevky v dňoch 16.12.2022–31.12.2022 
 
Spôsob konania zbierky:    príspevok do označenej pokladničky „primátorský punč“ umiestnenej  
             v stánku s ponukou punču, 

          vkladom na bankový účet: SK 57 0200 0000 0035 8045 8459  
 
Osoby zodpovedné za konanie zbierky :  
    Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 
    Ing. Eva Stehlíková, vedúca odd. majetku a regionál. rozvoja    
Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola: Primátorka mesta  bude občanov informovať 
o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky 
v Krompašskom spravodajcovi.  
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O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, na 
ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy dobrovoľných 
finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce. 

 Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/B.34: 
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Doplnok č. 2 ku knižničnému a výpožičnému  poriadku Mestskej knižnice v Krompachoch. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.1: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informatívnu správu o uzavretých nájomných zmluvách v kompetencii primátorky mesta 
k termínu: 19.10.2022 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.2: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 31.8.2022: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 3.200 
EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – ostatné projekty 
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(+3.200 EUR) a v položke bežných výdavkov Nákup knižničného fondu (+3.200 EUR) 
(Program 10: Kultúra, Podprogram 10.2.: Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1: Mestská knižnica) 
– úprava na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04897. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.3: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 12.10.2022: 
úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 1.007 
EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – zabezpečenie 
regionálnej štátnej správy v školstve a v položkách bežných výdavkov školský úrad plat (+746 
EUR) a školský úrad odvody (+261 EUR) (Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.3.: Spoločný 
školský úrad) – úprava na základe oznámenia Regionálneho úradu v Košiciach č. RÚŠS-KE-OE-
2022/168. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.4: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou vo vybraných rozpočtových organizáciách – zariadeniach školského stravovania: 
� Základná škola, Zemanská 2, Krompachy 

Školská jedáleň pri Základnej škole, Zemanská 2,  Krompachy 
� Základná škola s materskou školou, Maurerova 14 Krompachy  

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14,  Krompachy  
Výdajná školská jedáleň v MŠ, Maurerova 14, Krompachy 
Výdajná školská jedáleň v MŠ, Robotnícka 3, Krompachy 

 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.5: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
OPERAČNÝ   PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií        a verejných        priestranstiev 
v Krompachoch  na obdobie 2022-2023. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.6: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu dodatku č. 1 ročnej zmluvy so spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské 
Vlachy. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.7: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu dodatku č. 2 ročnej zmluvy so spoločnosťou EKOVER s.r.o. Spišské 
Vlachy. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.8: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 
2022/2023. 
 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.9: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy          
č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.10: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
poskytnutie vecného daru vo výške 1 000 € pre Klub mažoretiek ASK – združenie priateľov 
mažoretkového športu za úspešnú propagáciu mesta na Majstrovstvách sveta  mažoretiek 2022. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/C.11: 
MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
správu komisie MsZ na ochranu verejného záujmu. 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/D.1: 
MsZ v Krompachoch uznáša sa: 
podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na  Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019 
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 
V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 42 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch, konaného dňa 26. októbra 2022 

 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 42/E.1: 
MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 
kúpnu cenu za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Andrei Rybárovej, bytom Levočská 
4075/105, Prešov, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 40 pre okres: Spišská Nová Ves, obec: 
Krompachy, k.ú. Krompachy:  

• parcela registra „C“ KN č. 1512, druh pozemku: záhrada s výmerou  
572 m2 

a to v predpokladanej výmere 250 m2 podľa návrhu vlastníčky pozemku vo výške 25 EUR/m2. 

 

V Krompachoch 26. októbra 2022 
         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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