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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Eva   DERDÁKOVÁ 

členovia  -  Marián  HOJSTRIČ 

     Lívia  KOZLOVÁ 

                   

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/A.2: 

MsZ v Krompachoch volí: 

členov správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy : 

 Pani Oľgu Dzimkovú 

 Pani Annu Nemčíkovú 

 Ing. Alenu Ontkovú 

 PhDr. Imricha Papcúna 

 Ing. Jána Zahuranca 

 Mgr. Teréziu Valekovú 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/B.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie MsZ v Krompachoch č. 15/D.1, ktoré schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na kúpu nehnuteľnosti na ulici SNP v Krompachoch medzi mestom Krompachy, 

zastúpené primátorkou mesta Krompachy Ing. Ivetou Rušinovou a Ing. Annou Novotnou, trvale 

bytom Hlavná č. 1, Krompachy zapísaných v liste vlastníctva č. 862 pre k.ú. Krompachy a to 

pozemok – parcela C-KN 2503 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2 a stavbu 

rodinného domu súpisné číslo 372 stojaceho na parcele C-KN 2503 s tým, že predávajúci sa 

zaväzuje do 12 mesiacov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zabezpečiť 

vysporiadanie pozemkov, ktoré sú zastavané predmetnou stavbou. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/B.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Štatút Krompašského spravodajcu prijatý  uznesením 13/E.28 zo dňa 15. 2. 2012 

a Organizačný poriadok KS, prijatý uznesením 13/E.27 zo dňa  15. 2. 2012. 

 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/B.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

uznesenie č. 25/B.2 zo dňa 22. marca 2017: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: 

Prioritná 

os: 

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná 

priorita: 

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 

regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 

oblastiach 

Špecifický 

cieľ: 

6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania  

Kód výzvy: IROP-PO6-SC611-2017-1 

 

za účelom realizácie projektu s názvom „Dobudovanie systému odvozu 

komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác v meste Krompachy“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Krompachy a platným programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta; 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt, t.j. 10.750,00 € 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

kúpu nehnuteľností na ulici SNP v Krompachoch, zapísaných v liste vlastníctva č. 862 pre k.ú. 

Krompachy a to pozemok – parcela C-KN 2503, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 

m2 a stavbu rodinného domu, súp.č. 372, stojaceho na parcele C-KN 2503 od Ing. Anny 

Novotnej, trvale bytom Hlavná č.1, Krompachy za kúpnu cenu stanovenú vo výške 25.500,00 

€. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – univerzálna vŕtačka – 

fréza MF 4 Vario: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario 

 

Predmetom predaja je univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario (v.č. 12409). 

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko 

 

Technické parametre: 
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Celkový príkon: 3x400 V; 50 Hz; 2,2 kW 

Stupeň krytia: IP 54 

Upínací kužeľ: ISO 40 

Priemer pinoly: R-8, NT-30; priemer 85,7 mm 

Upínacia plocha krížového stola: 254x1270 mm 

Max. vzdialenosť hlava vretena/stôl: 446 mm 

Max. vzdialenosť stred vretena/stoja: 680 mm 

Min. vzdialenosť stred vretena/stojan. 200 mm 

Výška: 2300 mm 

Šírka: 1956 mm 

Hĺbka: 2445 mm 

Celková hmotnosť: 1280 kg 

Počet T drážiek: 3 

 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - univerzálna vŕtačka – fréza MF 

4 Vario je stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

 

10.489,20 EUR 
 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

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 05.06.2017, o 12.00 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, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – univerzálna vŕtačka – 

fréza MF 4 Vario v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú 

cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

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 05. júna 2017, do 12.00 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 primátorkou mesta. 

http://www.krompachy.sk/
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10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je 

nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených 

návrhov. 

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

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

podmienky súťaže. 

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. 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 

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

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 – univerzálna vŕtačka – fréza MF 4 Vario“  

 

 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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 
 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – hrotový sústruh 

D320x630: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

hrotový sústruh D320x630 

 

Predmetom predaja je 1 ks hrotového sústruhu D320x630 (v.č. 831571). 

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko 

 

Technické parametre: 

Rozmery pracovného stola: 280 × 300 mm  

T-drážky: veľkosť 14 mm  

Max. vŕtací výkon: oceľ 24 mm  
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Max. vŕtacia hĺbka: 85 mm  

Vyloženie: 165 mm  

Max. vzdialenosť vretena a stolu: 440 mm  

Max. vzdialenosť vretena a podstavca: 590 mm  

Príkon: 850 W  

Rozmery (š × v × h) 440 × 1000 × 690 mm  

Hmotnosť: 102 kg 

 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - hrotový sústruh D320x630  je 

stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

 

3.896,40 EUR 
 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

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 05.06.2017, o 12.00 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: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – hrotový sústruh 

D320x630 v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

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 05. júna 2017, do 12.00 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 primátorkou mesta. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je 

nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených 

návrhov. 

http://www.krompachy.sk/
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11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

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

podmienky súťaže. 

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. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

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 – hrotový sústruh D320x630“  

 

 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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – ručné pákové tabuĺové 

nožnice NTP 1000/2,5J: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

ručné pákové tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J 

 

Predmetom predaja je 1 ks ručných pákových tabuĺových nožníc NTP 1000/2,5J (v.č. 8578). 

Výrobca: Jesan Kovo s.r.o. Šumperk, ČR 

 

Technické parametre: 

Rozmery pracovného stola: 1300 × 520 mm  

Hmotnosť: 500 kg  

Max. hrúbka strihaného plechu s pevnosťou 450 Mpa: 2,5 mm  

Max. dĺžka strihu bez posúvania materiálu: 1000 mm 

Maximálne vysuinutie dorazu: 540 mm 

Uhol natočenia dorazovej lišty: cca 30 ° 

 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – ručné pákové tabuĺové nožnice 

NTP 1000/2,5J je stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

 

2.234,40 EUR. 
 

  1.  Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

2. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

http://www.krompachy.sk/
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3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.06.2017, o 12.00 hod. 

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

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – ručné pákové tabuĺové 

nožnice NTP 1000/2,5J v technickom stave v akom sa nachádza za ním 

navrhnutú cenu. 

6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 05. júna 2017, 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 do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý 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: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 
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16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

17. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

 

19. 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 – ručné pákové tabuĺové nožnice NTP 1000/2,5J“  

 

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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – pásová píla na kov S130 

GH: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

pásová píla na kov S130 GH 

 

Predmetom predaja je pásová píla na kov S130 GH (v.č. 812889). 

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko 

Technické parametre: 

Rezná oblasť Օ 90° -128 mm 

Rezná oblasť ▭ 90° - 100 × 150 mm 

Rezná oblasť Օ +45° - 94 mm 

Rezná oblasť ▭ +45° - 94 × 78 mm 

Rezná oblasť Օ 60° - 56 mm 

Rezná oblasť □ 60° - 56 × 56 mm 

Rozmery pílového pásu  - 1640 × 13 × 0,65 mm 

Príkon - 250 W 

Elektrické pripojení - 230 V 

 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - pásová píla na kov S130 GH je 

stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

 

568,20 EUR 

 

1.  Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

2. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.06.2017, o 12.00 hod. 

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

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – pásová píla na kov 

S130 GH v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že 

predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak 

http://www.krompachy.sk/
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kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od 

termínu splatnosti kúpnej ceny,  

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 05. júna 2017, 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 do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý 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: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

17. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

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 – pásová píla na kov S130 GH“  

 

 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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – stĺpová vŕtačka B30BS 

Vario: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 
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stĺpová vŕtačka B30BS Vario 

 

Predmetom predaja je stĺpová vŕtačka B30BS Vario (v.č. J07008070354). 

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko 

 

Technické parametre: 

Vŕtací výkon max. | oceľ: 30 mm 

Vŕtacia hĺbka max.: 125 mm 

Vyloženie: 285 mm 

Rozmery pracovného stola: 400 × 640 mm 

T-drážky veľkosť: 14 mm 

Kužeľ vretena MK3 

Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola: 778 mm 

Max. vzdialenosť vretena a základne: 1231 mm 

Rozmery základne: 270 × 390 mm 

Príkon 2200 W 

Elektrické pripojenie 230 V 

Rozmery: 524 × 664 × 1817 mm 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – stĺpová vŕtačka B30BS Vario 

je stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

 

3.163,80  EUR 
 

1. Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

2. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.06.2017, o 12.00 hod. 

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

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – stĺpovú vŕtačku 

B30BS Vario v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 05. júna 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto 

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

lehote. 

http://www.krompachy.sk/
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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 do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý 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: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

17. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

 

Miesto predkladania návrhov 
 

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

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – stĺpová vŕtačka B30BS Vario“  

 

Vyhodnotenie návrhov 

 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia   

    návrhu.  
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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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný hnuteľným majetok – stolová vŕtačka OPTI 

B24H: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 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. 26/.... zo dňa 26.04.2017 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy: 

 

stolová vŕtačka OPTI B24H  

 

Predmetom predaja sú 2 ks stolových vŕtačok OPTI B24H (v.č. 1808030373 a 1808030375). 

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko 

 

Technické parametre: 

Rozmery pracovného stola: 280 × 300 mm  

T-drážky: veľkosť 14 mm  
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Max. vŕtací výkon: oceľ 24 mm  

Max. vŕtacia hĺbka: 85 mm  

Vyloženie: 165 mm  

Max. vzdialenosť vretena a stolu: 440 mm  

Max. vzdialenosť vretena a podstavca: 590 mm  

Príkon: 850 W  

Rozmery (š × v × h) 440 × 1000 × 690 mm  

Hmotnosť: 102 kg 

Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok – stolová vŕtačka OPTI B24H  je 

stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 

1.434,00 EUR 

1. Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

2. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017 

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.06.2017, o 12.00 hod. 

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

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia 

obsahovať tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

b. číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna kúpna cena, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

e. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – stolovú vŕtačku OPTI 

B24H v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu. 

6. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že 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,  

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 05. júna 2017, 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 do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta. 

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej 

zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, 

že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý 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. 

http://www.krompachy.sk/
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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: 

a. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

b. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach 

súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

c. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená 

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy 

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

hnuteľného majetku  zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851.  

17. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného 

majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3. 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

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

 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – stolová vŕtačka OPTI B24H“  

 

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 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na Maurerovej ulici v Krompachoch – parcela C KN 2898/3, ostatné plochy s 

výmerou 198 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 21/2015 na oddelenie 

pozemku vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, z pôvodnej parcely C KN 2898/1, ostatná 

plocha s výmerou 1.584 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, Stanislavovi 

Barbušovi, bytom Sadová 5, 053 42 Krompachy za cenu 1.700,00 EUR 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. 23/D.8 zo dňa 22.2.2017, 

nakoľko žiadaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu 

v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa Stanislava Barbuša s manželkou a predmetný 

pozemok bude následne vlastníkom využitý ako dvor rodinného domu.  
 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemku na ulici SNP v Krompachoch – parcela C KN 2387/1, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 19 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, Eve 

Chovanovej, bytom Brezová 1, 052 01 Spišská Nová Ves za cenu 95,00 EUR a táto bude 

zaplatená najneskôr do 15 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. 23/D.9 zo dňa 22.2.2017, 

nakoľko rodina žiadateľky  dlhodobo využíva predmetný pozemok ako prístupový chodník 

k rodinnému domu v podielom spoluvlastníctve žiadateľky v domnení, že je súčasťou 

nehnuteľností vo vlastníctve rodiny. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

1. zámer predaja pozemku na Štúrovej ulici v Krompachoch – parcela E KN 73231/2, trvalé 

trávnaté porasty s výmerou 130 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. 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 nehnuteľností stanovenej 

podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom minimálne však za cenu  

5,00 €/m2 s nasledovnými podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zrušenie schváleného  Uznesením č. 29/D.3 dňa 26.06.2013, ktorým sa v § 19 ods. 4 dopĺňalo 

písm. e) :  

„sadzba nájomného pre využitie divadelnej sály v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 

v Krompachoch na kultúrne a výchovno – vzdelávacie podujatia sa stanovuje vo výške 17,00 

EUR za každú začatú hodinu.“  

K 30. 4. 2017 z dôvodu zakomponovania  tohto poplatku do Smernice o krátkodobom prenájme 

zasadacích miestností účinnej od 01. 05. 2017. Ostatné doplnky k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Krompachy ostávajú nezmenené.  
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

investora – spoločnosť LEVOTEC s.r.o., Novoveská 2848/40, 051 01 Levoča, IČO: 47 250 933 

ako  víťaza obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly v Hnedom priemyselnom 

parku na Hornádskej ulici v Krompachoch. 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2016 v celkovej výške 332.561,32 €. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 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 s výhradou, 

 

že súčasťou záverečného účtu sú aj údaje z účtovnej závierky a v tejto účtovnej závierke 

neexistujú záväzky a pohľadávky o ktorých sa vedie súdny spor.   

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/C.14 nepodpísala. 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.15: 

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 686.974,34 EUR, ktorý je upravený: 

- 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 57.254,08 EUR; 

- v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov o zostatok finančných operácií vo výške     -

124.672,63 EUR 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/C.15 nepodpísala. 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 505.047,63 EUR na tvorbu peňažných 

fondov. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/C.16 nepodpísala. 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 do fondov: 

               

-   80 % finančných prostriedkov z prebytku, t. j. 404.038,10 EUR  do rezervného fondu 

-   20 % finančných prostriedkov z prebytku, t. j. 101.009,53 EUR  do fondu rozvoja bývania       

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/C.17 nepodpísala. 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

a) úrok vo výške 0,08 EUR za rok 2016 na účte sociálneho fondu ako príjem sociálneho                

         fondu 

 

b) poplatok vo výške 70,20 EUR za rok 2016 na účte sociálneho fondu ako výdavok   

         sociálneho fondu. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/C.18 nepodpísala. 
 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2017. 

Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                   

1. Prestavba objektu ul. Mikuláša Šprinca  23 Krompachy                                             
          (aktualizácia  proj. dokumentácie  ) 

2. Krompachy – vodovod cintorín 

     (výškopispolohopis,  spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 

3. Integrovaný informačný systém , spevnené plochy, parkoviska  pred železničnou 

stanicou v meste Krompachy 

(spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu stavby) 

4. Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Krompachy 

     (spracovanie proj. dokumentácie pre územné rozhodnutie) 

5. Elektro rozvody v stolárskej dielni 

           (spracovanie proj. dokumentácie realizačný projekt) 

6. Dobudovanie systému odvozu komunálneho odpadu v meste Krompachy 

(spracovanie proj. dokumentácie realizačný projekt) 

7.  Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 
        ( aktualizácia projektovej dokumentácie) 

8.  Krompachy- riešenie parkovísk na ul. Hlavnej stred  
           (spracovanie proj. dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizačný projekt) 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu  investičných akcií   na rok 2017. 

Realizácia stavieb 

Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                   

 

1. Rekonštrukcia objektu MŠ robotnícka                                             
       (vo výške 15.075,- EUR na 5%-tnú spoluúčasť na projekt, celkový rozpočtový náklad 

        301.500,-EUR) 

       2. Cyklistický chodník 

       (vo výške 5.084,- EUR na 5%-tnú spoluúčasť na projekt, celkový rozpočtový náklad 

        101.685,- EUR) 

3. Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Krompachy 

        (vo výške 12.588,- EUR na 5%-tnú spoluúčasť na projekt, celkový rozpočtový náklad 

         44.588,-EUR) 

4. Sanácia  čiernej skládky  Banícka štvrť 

    (vo výške 2.500,- EUR na 5%-tnú spoluúčasť na projekt, celkový rozpočtový náklad 

            50.271,-EUR) 

5. Modernizácia chodníka a schodov k BD Maurerova s.č. 935 

           (vo výške 30.000,- EUR) 

6. Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 

  (vo výške 10.000,- EUR na 5%-tnú spoluúčasť na projekt, celkový rozpočtový náklad 

            200.000,-EUR) 

7. Krompachy- riešenie parkovísk na ul. Hlavnej stred (pri BD súp.č. 935) 

    (vo výške 10.000,- EUR ) 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh pre Valné zhromaždenie spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r. o. 

odvolať členov Dozornej rady spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r. o. 

poslankyňu MsZ v Krompachoch Oľgu Dzimkovú a  členky dozornej rady Ing. Eriku Balážovú 

a Ing. Alžbetu Peháčovú. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh pre Valné zhromaždenie spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol.     

s  r. o. vymenovať za členov Dozornej rady spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta 

Krompachy, spol. s r. o.  

 

z radov poslancov MsZ v Krompachoch:  

poslanca Ing. Jána Zahuranca 

 

za zamestnancov MsÚ: 

pracovníka Mgr. Miloša Kleina 

 

za občanov: 

pani Bc. Evu Bovovú 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

návrh za  členov správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy : 

 Pani Oľga Dzimková 

 Pani Anna Nemčíková 

 Ing. Alena Ontková 

 PhDr. Imrich Papcún 

 Ing. Ján Zahuranec 

 Mgr. Terézia Valeková 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Štatút Krompašského spravodajcu s účinnosťou od 1.mája 2017 s doplnením na základe 

poslaneckého návrhu poslanca Stanislava Barbuša: 

1. V § 2 ods. 4 nahradiť textom „Mesačník navonok právne zastupuje jeho vydavateľ, 

ktorým je štatutár mesta t. j. primátor mesta“. 

2. V § 3 v ods. 4 slová „webovej stránky“ nahradiť slovami „webovom sídle“. 

3. V § 4 ods. 4 za slová „prezidenta SR“ doplniť text „volieb do európskeho parlamentu,“.  

4. § 5 ods. 2 doplniť text  „Následne budú použité  na financovanie tlače Krompašského 

spravodajcu.“  

5. V § 6 doplniť ods. 4 o bod d) ktorý znie „ukončením štvorročného funkčného obdobia“. 

6. V § 7 ods. 2 vypustiť. (Kto sú nečlenovia redakčnej rady?).   

7. V § 7 ods. 6 vypustiť (existuje ešte iný štatút) 

8. V § 7 ods. 10 označiť písmenami (Jednoduchšieho odvolávania na príslušný text). 

9. V § 7 ods. 16 vypustiť text „prednostu mestského úradu a podľa potreby odborných 

pracovníkov oddelení mestského úradu a nahradiť novou vetou ktorej text znie  

„Redakčná rada môže s predchádzajúcim súhlasom primátora resp. v čase jeho 

neprítomnosti so súhlasom zástupcu primátora mesta, prizvať na svoje rokovanie 

prednostu MsÚ a podľa potreby odborných pracovníkov oddelení MsÚ. (Bez súhlasu 

sa jedná o porušenie pracovného poriadku zamestnancov).  

10. V § 11 vypustiť ods. 1 a 2. (Tieto odmeny nebude možné realizovať z dôvodu, že 

v rozpočte na rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované. Nutné prijať 

rozpočtové opatrenie.) 

11. V § 11 ods. 3 text „primátor a poslanec“ nahradiť textom „primátor alebo poslanec“. 

12. § 12 ods. 2 vypustiť. (Je to duplicitne, pretože to uvádza už preambula).  

13. V § 13. ods. 1 slovo „firemná“ nahradiť textom „fyzickej alebo právnickej osoby 

podnikateľa“. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.25: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy zahraničné služobné  cesty v roku  2017. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.26: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2017 na základe poslaneckého návrhu poslanca 

MsZ Igora Jendrucha: 

 

por.č. organizácia 
požadovaná výška 

dotácie 
schválená výška 

dotácie 

1 FK Pokrok Krompachy 19 500 18 000 

2 Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o. 3 960 3 800 

3 Triatlon - duatlon - maraton klub Krompachy 450 400 

4 MŠK Krompachy - Freeride klub 5 000 800 

5 MŠK Krompachy - RTVŠ žien 800 600 

6 MŠK Krompachy - Turistický pochod krompašskými vrchmi 400 400 

7 MŠK Krompachy - Turistický oddiel mládeže 300 200 

8 MŠK Krompachy - Regióny srdcu blízke 230 150 

9 MŠK Krompachy - Cyklistické preteky do vrchu 600 300 

10 MŠK Krompachy - Podpora činnosti stolnotenisového oddielu 500 500 

11 MŠK STO Krompachy 6 066 2 000 

12 BKM DASTET Krompachy 9 000 5 000 

13 
Klub mažoretiek ASK-združenie priateľov mažoretkového 
športu 3 000 3 000 

14 Sparťanská tréningová skupina 3 200 700 

  ŠPORT spolu: 53 006 35 850 

15 Ľudia a perspektíva 500 200 

16 Slovenský zväz zdravotne postihnutých 700 500 

17 Slovenský zväz záhradkárov ZO 38-2 Krompachy 1 200 0 

18 Miestny odbor Matice slovenskej - Šprincove Krompachy 200 200 

19 Miestny odbor Matice slovenskej - súťaž "Zo šuflíka" 280 200 

20 Gymnázium  Krompachy  1 000 800 

21 Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA 500 500 

22 Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy 2 720 700 

23 FS Krompašan - kroje FS 640 600 

24 FS Krompašan - kroje detský FS 280 250 

25 FS Krompašan - sústredenie 600 400 

26 FS Krompašan - doprava zahraničný festival 1 000 800 

  OSTATNÉ spolu: 9 620 5 150 

  CELKOM: 62 626 41 000 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/C.27: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

s účinnosťou od 1.5.2017, návrh zmeny Poriadku odmeňovania v územnej samospráve 

Mesta Krompachy, schváleného Uznesením mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.15/C-

3 zo dňa 26.8.2008, nasledovne: 

 
1. V čl. 1 sa rušia odseky 1, 3, 7, 8 a 9.  

2. Rušia sa články 2, 4, 9, 10 a 11. 

 

 
V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/D.1: 

MsZ v Krompachoch nesúhlasí: 

so vznikom vlastníckeho práva k majetku mesta formou vydržania vlastníckeho práva k 

pozemkom zapísaných v liste vlastníctva č. 2287: 

- diel č. 3  s výmerou 108 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/6 

- diel č. 4 s výmerou 116 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/3 

- diel č. 5 s výmerou 194 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/5 

- diel č. 6 s výmerou 57 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/3 

- diel č. 7 s výmerou 2 m2 pričlenený k parcele C-KN 122/9 

- diel č. 8 s výmerou 8 m2 pričlenený k parcele C-KN 121/9 

odčlenené od parcely E-KN 92457, zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 2974 m2 

- diel č. 9 s výmerou 37 m2, pričleneným k parcele C-KN 122/6, odčlenený od parcely E-

KN 91776/1, orná pôda s výmerou 159 m2 v zmysle geometrického plánu č. 6/2013 zo 

dňa 4.7.2013, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom,  

v prospech Ľubomíra Bagína a manželky Anny Bagínovej, obaja trvale bytom Sadová č. 12, 

05342 Krompachy. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/D.2: 

MsZ v Krompachoch nesúhlasí: 

s doplnením žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Dobudovanie 

systému odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác v meste Krompachy“ 

a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta 

Krompachy podľa stavu k 31.12.2016. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu záverečného účtu mesta 

Krompachy za rok 2016. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
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                                        primátorka mesta                                

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o návrhu opráv miestnych komunikácií na rok 2017 do výšky schváleného rozpočtu 

mesta Krompachy na rok 2017. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 30.04.2017. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 
informáciu o výsledku kontroly: čerpanie finančných prostriedkov z fondu sociálneho, rezervného 

fondu, z fondu rozvoja bývania. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Doplnku č. 19 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
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                                        primátorka mesta 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

ústnu informáciu o činnosti komisie MsZ  na ochranu verejného záujmu. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu na odvolanie a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti Bytové 

hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r. o. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k návrhu a voľbe členov správnej rady Detskej nadácie. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/E.11: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

návrh na udelenie ceny predsedu Košického samosprávneho kraja Mažoretkovému  klubu  

CHEEKY GIRLS Krompachy za vzornú reprezentáciu mesta Krompachy i Košického 

samosprávneho kraja v mažoretkovom športe doma i v zahraničí. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/F.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a Mikulášom 

Štefankom, rod. Štefankom, bytom Krakovska 5, 040 11 Košice ako predávajúcim, ktorej 

predmetom je predaj nehnuteľností na Trangusovej ul. v Krompachoch, zapísaných v liste 

vlastníctva č. 609 pre k.ú. Krompachy: 

 

 parcela E KN 90718, trvalé trávnaté porasty s výmerou 194 m2, zapísaná Okresným 

úradom, Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy, 

 parcela E KN 90719, orná pôda s výmerou 406 m2, zapísaná Okresným úradom, 

Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy, 

 parcela E KN 90720, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2.384 m2, zapísaná 

Okresným úradom, Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 

609 pre k.ú. Krompachy a  

 parcela E KN 90723, orná pôda s výmerou 5.037 m2, zapísaná Okresným úradom, 

Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 609 pre k.ú. 

Krompachy. 

 

za kúpnu cenu vo výške 10,00 €/m2, t.j. spolu 80.210,00 €. 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/F.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

zámer predaja pozemku na ulici J. Jesenského v Krompachoch – parcela C KN 1388/2, orná 

pôda s výmerou 243 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy 

 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/F.3: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo poveruje primátorku mesta Krompachy doriešiť spor 

so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. na sumu 78 359,64 € spolu s úrokom z omeškania vo 

výške 4,625 % v súlade s platnou legislatívou SR a pripúšťame aj možnosť mimosúdnej 

dohody podľa vlastného uváženia pani primátorky Ing. Ivety Rušinovej v prospech mesta 

Krompachy do 31. 8. 2017.  

 

 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/F.4: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo žiada primátorku Mesta Krompachy vzdať sa nároku 

na zaplatenie pohľadávky vo výške 487 208,54,- EUR a jej príslušenstva, ktorú má Mesto 

Krompachy voči obchodnej spoločnosti SEZ Krompachy, a.s., z titulu Zmluvy o spolupráci, 

uzavretej medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s., dňa 

7.12.2009, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch, Uznesením            

č. 13 mim./B-1, zo dňa 18.11.2009 (ďalej ako „Zmluva o spolupráci“) a uzavrieť v súdnom 

spore, vedenom pred Okresným súdom Spišská Nová Ves, sp. zn. 15Cb/58/2014, ktorý sa týka 

Zmluvy o spolupráci, mimosúdnu dohodu, na základe ktorej Mesto Krompachy uhradí 

obchodnej spoločnosti SEZ Krompachy, a.s. sumu 78.359,64,- EUR spolu s úrokom 

z omeškania vo výške 4,625%. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/G.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy: 

prerokovať kúpnu zmluvu medzi mestom Krompachy ako kupujúcim a s Mikulášom 

Štefankom rod. Štefankom, bytom Krakovska 5, 040 11 Košice ako predávajúcim o cene na 

základe znaleckého posudku. 

 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

 

UZNESENIE č. 26 zo zasadania Mestského zastupiteľstva  

v Krompachoch, konaného dňa 26. apríla 2017 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 26/G.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta Krompachy: 

dať do súladu záverečný účet mesta Krompachy za rok 2016 so zákonom o účtovníctve 

a platnou legislatívou SR. 
 

V Krompachoch 26.apríla  2017 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                        primátorka mesta 
 

Primátorka mesta Krompachy uznesenie č. 26/G.2 nepodpísala. 

 
 

 


