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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Stanislav  BARBUŠ 

členovia  -  Ing. Lívia  KOZLOVÁ 

     Vladislav PROBALA 

 

  

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 23. októbru 2012. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 

 záväzkov v roku 2012 mesta Krompachy k 31.12.2012 v zmysle ustanovení zákona NR 

SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

OPERAČNÝ  PLÁN  zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

v Krompachoch  na obdobie 2012-2013. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu  o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Informáciu o správe o výsledku kontroly hospodárenia, zameranú na úhradu došlých faktúr 

vykonanú v spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o., ul. SNP 1, 

Krompachy. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania mestom Krompachy (október 2012). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vzdanie sa funkcie konateľa BHMK s. r. o. Vladimíra PUCHALU  k 23. októbru 2012 na 

základe písomnej žiadosti konateľa. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 16/C.1 zo dňa 27. júna 2012 (predaj jednoizbového bytu č. 

1 na prvom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. SNP č.1050/1 Jane 

Horváthovej, rod. Horváthovej, slobodnej,   trvale bytom Maurerova č. 50, 053 42 

Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2848, byt č. 1 je zapísaný v liste 

vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

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

3.900 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 

Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena pre jednoizbový byt bola vo výške 

3.800,00 €). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.2: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 16/H.1 zo dňa 27. júna 2012 (ukladá  prednostovi MsÚ 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 16/C.1 zo dňa 27. júna 2012 (predaj bytu Jane Horváthovej). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.3: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 16/C.9 zo dňa 27. júna 2012 kúpu nehnuteľnosti na Starej 

Maši v Krompachoch, zapísaných v liste vlastníctva č. 267 pre k.ú. Krompachy a to: 

- parcela C-KN 1294 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m
2
  

- parcela C-KN 1278/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m
2
 

- stavba rodinného domu s.č. 1304, stojaca na parcele C-KN 1294 

od Anny Dirdovej, rod. Dirdovej, trvale bytom Stará Maša č. 18, Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená dohodou maximálne 4.500 € a bude zaplatená do 7 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy).  

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.4: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 16/H.7 zo dňa 27. júna 2012 ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 16/C.9 zo dňa 27. júna 2012 (kúpa nehnuteľnosti od A. Dirdovej). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.5: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 18/C.3 zo dňa 22. augusta 2012 kúpu bytu č. 18 na treťom 

poschodí v bytovom dome s.č. 1102 na Lorencovej ulici č. 12 v Krompachoch vrátane 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 43/2474 z celku 

a spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavaného stavbou, parcela KN-C 1008 s výmerou 

395 m
2
 vo veľkosti 43/2474 z celku, zapísaných v liste vlastníctva č. 1840 pre k.ú. 

Krompachy od Vojtecha Nedzeľu, trvale bytom Lorencova č. 12, Krompachy. Kúpna cena je 

stanovená dohodou vo výške 7.000 € a bude zaplatená do 7 dní od podpísania kúpnej 

zmluvy).  

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.6: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie MsZ v Krompachoch č. 18/G.3 zo dňa 22. augusta 2012 ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ                        

v  Krompachoch č. 18/C.3 zo dňa 22. augusta 2012 (kúpa bytu od p. Nedzeľu). 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.1: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 16/H.2 zo dňa 27. júna 2012 do 31. decembra  

2012 zabezpečiť vypracovanie a uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 16/C.2 zo dňa 27. júna 2012 (predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a to: 

- parcela C-KN 1667/1 – orná pôda s výmerou 543 m
2
  

- parcela C-KN 1666/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 675 m
2 
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podľa geometrického plánu č. 52/2011 zo dňa 7.2.2012 vyhotoveného geodetom Jánom 

Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528, Ing. Štefanovi Hedvigovi, bytom 

Banská ul. č. 13, Krompachy. 

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

21.753,48 € (t.j. 17,86 €/m
2
) a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30.12.2012 

spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností).  

       Termín : 31. decembra 2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.2: 

MsZ v Krompachoch predlžuje: 

termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 18/H.2 zo dňa 22. augusta 2012 do 31. decembra 

2012 (zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie darovacej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v 

 Krompachoch č. 18/C.2 zo dňa 22. augusta 2012 (uzavretie darovacej zmluvy medzi Ing. 

Jánom Biľom, rod. Biľom, trvale bytom J. B. Ivana 777/9,  053 42 Krompachy ako darcom a 

Mestom Krompachy ako obdarovaným a na pozemok na ulici SNP - parcela C-KN 2496/8, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 158 m
2
, zapísanej v liste vlastníctva č. 

2897 pre k.ú. Krompachy). 

       Termín : 31. decembra 2012 

       Zodpov.: Mgr. Emil Muľ 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 
__________________________________________________________________________________ 

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, 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. 
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Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č..... zo dňa ......... 

 

V Y H L A S U J E 

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy. 

 

 Predmet predaja na základe súťaže: 

 

  tri dvojizbové a dva jednoizbové byty na ul SNP č. 1 v Krompachoch, 

 

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 

zastavanom pozemku, konkrétne: 

 

– 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí 

– 2-izbový byt č. 33 na 7. poschodí 

– 2-izbový byt č. 32 na 7. poschodí 

– 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 

– 1-izbový byt č.   1 na 1. poschodí 

 

Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spišskej 

Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2848. 

- Dvojizbový byt  pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, 

kúpeľne so sprchovacím kútom a WC. 

- Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpeľne so sprchovacím 

kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor na varenie ani kuchynskú linku.  

 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

 

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená  

 

v celkovej výške 8.100 € pre 2-izbový byt 

v celkovej výške 4.000 € pre 1-izbový byt 

 

 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : 30.10.2012 

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

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

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.11.2012, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré už toho času nevlastnia byt v bytovom 

dome na SNP č. 1 v Krompachoch. 

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

tieto náležitosti: 

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

- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja  

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

minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 8.100 € pre 2 izbový byt a 4.000 € pre 

jednoizbový byt), 

- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

http://www.krompachy.sk/
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- súhlas s podmienkami súťaže, 

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

navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje 

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,  

c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. novembra 2012, 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 v mestskom zastupiteľstve. 

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

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

Krompachy. 

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

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 

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

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

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

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

a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

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

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

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

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

doplnenie a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 
15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže 

okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah, 

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

minimálna cena 

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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

Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77 

18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka. 

 

 Miesto predkladania návrhov 
 

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

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – byty SNP“ 

 

 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 

 

Zverejnené na úradnej tabuli od ........................................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  .............................. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 119 v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

_______________________________________________________________ 
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe    § 9a ods. 1 písm. 

a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 

a nasl. Obchodného zákonníka  

http://www.krompachy.sk/
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V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 Predmet prenájmu: 

nebytový priestor č. 119  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na prvom poschodí vľavo od schodiska s výmerou 19 m
2
,  

vhodný pre zriadenie kancelárie 

 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je 

zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

vo výške 20 € / m
2
 / rok 

V nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, odvod  

zrážkovej vody, elektrická energia) 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 5.11.2012 

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

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

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.11.2012, o 12.00 hod. 

3. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie. 

5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

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

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

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

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. novembra 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim 

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorom mesta. Termín uzatvorenia nájomnej 

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi 

súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže 

neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom 
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prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi 

v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

16. 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. 

17. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

18. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje  počas úradných hodín a po predchádzajúcom 

dohovore Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192225 

19. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia. 

 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 – NÁJOM NP v Dome kultúry“ 

 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 ..................2012 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

 

 

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj pozemku na umiestnenie garáží na Lorencovej ulici v Krompachoch: 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

____________________________________________________________ 
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. 

a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 

a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. .........  

V Y H L A S U J E 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, 

ktorou vyhlasovateľ predáva: 

 Predmet predaja: 

pozemky na umiestnenie betónových garáží 

na Lorencovej ulici v Krompachoch (na parcele CKN 1005/1 

6 miest s výmerou 3x6,5m (por.č. 1-6)  

  
Pozemok -  parcela C KN 1005/1 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na 

Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena: 

Minimálna výška kúpnej ceny je určená vo výške    

vo výške 33 € / m
2
   

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 5.11.2012 

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

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

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.11.2012, o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

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

b. špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja – poradové číslo pozemku 1-6  

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

minimálna požadovaná kúpna cena,  

d. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, 

e. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

f. súhlas s podmienkami súťaže, 

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

navrhnutú cenu. 

5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:  

d) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva 

podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, 

e) 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,  

f) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci. 

http://www.krompachy.sk/


13 

 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 30. novembra 2012, 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 v mestskom zastupiteľstve. 

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

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

Krompachy. 

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

zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 

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

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

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

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

a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

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

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

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

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

a vykonanie opravy. 

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 
15. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú: 

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 prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja  Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225 

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 – garáže  ul. Lorencova“ 

 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 ................................   ....................................... 
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   Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                               primátorka mesta 

 
Zverejnené na úradnej tabuli od ................ do ....................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ........................ 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov a priľahlých 

pozemkov tvoriace Hnedý priemyselný park na Hornádskej ul. v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

___________________________________________________________________________ 
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. 

a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 

a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. .........  

 

V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

 Predmet prenájmu: 

 

budúci areál Hnedého priemyselného parku: 

nebytové priestory: 

- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3507 m
2
 

- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m
2
 

- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 283 m
2
 

- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 317 m
2
 

pozemky: 

- priľahlé zastavané plochy s výmerou 13.594 m
2
 

 

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

zástavby obytných domov na Hornádskej ulici (bývalý areál SEZ Krompachy) – parcely CKN 1716/2, 

1887/1, 1887/5, 1887/6, 1887/7, 1889/39, 1889/40, 1889/46, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 

1889/52, 1889/53, 1889/106.  

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

 

Minimálna výška nájomného je určená vo výške    

- nebytové priestory vo výške 21 € / m
2
 / rok 

- pozemky vo výške 8 € / m
2
 / rok 

Doba nájmu: 
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- nájom je stanovený na dobu určitú – 15 rokov  

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

 

1. Vyhlásenie súťaže : po obdŕžaní podkladov z Úradu verejného obstarávania. 

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: 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

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

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

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

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže, 

e. vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

g) nájomné bude splatné v troch splátkach vopred za 2 roky,  

h) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 

odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do 1 mesiaca od termínu jeho splatnosti, ktorý si navrhne 

nájomca, 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

7. Nehnuteľnosti sú ponúkané v celku, nie je možné ich deliť. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 29.11 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno 

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

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

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  

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

účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu primátorkou mesta. 

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

zmluvy je najneskôr do 15 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 nájomnej zmluvy. V takom prípade 

bude reklamná plocha ponúknutá záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

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

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

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

a vykonanie opravy. 

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

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. 

rozvoja tel. 053/4192225 . 

http://www.krompachy.sk/
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15.  Kritériom hodnotenia predložených návrhov 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 – PRENÁJOM  HPP“ 

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

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla 

navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                                        
V Krompachoch 

dňa ..................2012........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 
       

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamnej tabule na Dome 

kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch: 

 

MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

_____________________________________________________________ 

http://www.krompachy.sk/
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Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. 

a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 

a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade s Uznesením MsZ č. .........  

 
V Y H L A S U J E 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 

 

4. Predmet prenájmu: 

 

plochy na umiestnenie firemných reklamných tabúľ 
na bočnej, ľavej strane objektu Domu kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

pod oknami divadelnej sály 

 

veľkosť reklamnej plochy 2,5 x 1,1m (9 plôch) 

veľkosť reklamnej plochy 1,85 x 1,1 m (2 plochy)    
 

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je 

zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. 

 

Minimálna požadovaná výška nájomného: 

 

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške    

 

vo výške 35 € / m
2
 / rok 

  

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
 

1. Vyhlásenie súťaže : 29.10.2012 

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 29.11.2012 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby . 

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

tieto náležitosti: 

a. označenie navrhovateľa, 

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

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže, 

e. vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

i) v nájomnej zmluve bude podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 

odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení 

nájomného v lehote do 1 mesiaca od termínu jeho splatnosti, ktorý si navrhne 

nájomca, 

j) náklady spojené s vyhotovením reklamnej tabule v plnej výške bude znášať nájomca, 

k) povinnosť nájomcu udržiavať reklamnú tabuľu počas trvania nájomného vzťahu 

v bezchybnom stave. 

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

staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 29.11 2012, 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 najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu primátorkou mesta. 

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

zmluvy je najneskôr do 15 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 nájomnej zmluvy. V takom prípade 

bude reklamná plocha ponúknutá 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. 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. 

13. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. 

Emil Muľ, tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. 

rozvoja tel. 053/4192225 . 

14. Kritériom hodnotenia predložených návrhov 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 – PRENÁJOM  REKLAMNEJ  PLOCHY - DK“ 

 

Vyhodnotenie návrhov 

 

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

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy 

vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní 

a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla 

navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                                         

V Krompachoch, dňa ..................2012 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 
Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 

Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ......................       
V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/


19 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj dvojizbového bytu č. 29 na šiestom poschodí v bytovom dome v Krompachoch na ul. 

SNP č.1050/1 Tamare Repaskej, rod. Repaskej, slobodnej, trvale bytom Slovinská č. 7, 053 

42 Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2848, byt č. 29 je zapísaný v liste 

vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

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

8.050 € a bude zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. 

Stanislavom Hanulom a zároveň vyvolávacia cena pre jednoizbový byt bola vo výške 

7.900,00 €. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre 

k.ú. Krompachy, parcela C-KN 25/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m
2
 na 

základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 21.3.2012 vyhotoveného Ľudovítom Piklom, 

geodetom spoločnosti Atrex s.r.o., Krčméryho 1, Spišská Nová Ves, IČO: 36194484, za 

účelom rozšírenia pozemku na dobudovanie skladovacích priestorov pri objekte obchodných 

priestorov s.č. 1077 na Cintorínskej ulici v Krompachoch, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 33/2012 zo dňa 15.5.2012 vo výške 12,10 €/m
2
, t.j. 7.804,50 € za celú výmeru 

a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemkov vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre 

k.ú. Krompachy - parcela C-KN 2898/2 diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 245m
2
 

a parcela C-KN 2898/2 diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu č. 7/2012 zo dňa 11.5.2012 vyhotoveného geodetom Štefanom Gondom, 

za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome Mgr. Pavelovi Voškovi a manželke Karin 

Voškovej rod. Sedlackej, obaja bytom Maurerova 16, Krompachy, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom č. 33/2012 zo dňa 15.5.2012 vo výške 9,32 €/m
2
 t.j. 2.441,84 € za celú 

výmeru a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Návrh Dodatku č. 3 k „Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva“ 

medzi Mestom Krompachy a Mestským lesami Krompachy s.r.o.. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Doplnenie plánu prípravy investičných akcií projekčná  činnosť  na rok 2012. 

A :Príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť: 

 Výstavba – kapitálové výdavky                                                          

Názov investičnej akcie                    Fin nák./€. /   

 

1./ Komunitné centrum  Krompachy                                             4 800 € 

      (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 
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2./ Zateplenie budovy ZŠ Maurerová                                             5 000 € 

      (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 

3./ Stavebné úpravy v objekte Domu kultúry                                 1 800 € 

      (spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie ) 

4. / Bytový dom ul. Maurerová a technická infraštruktúra 

     ( spracovanie PD, pre  územné konanie a stavebné povolenie) 

5./  Statický posudok  k udržiavacím prácam na objekte  „Starej zlievarne “ na Starej  

Maši 

6./ Vypracovanie projektu na prípravu územia pre výstavbu garáží a projektu na 

výstavbu garáží na ulici Maurerova nad Poľovníckym domom smerom k začiatku 

Robotníckej ulice. 

Bod 6 v zmysle  poslaneckého návrhu Ing. Štefana Kleina a Vladislava Probalu. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2012 podľa predloženého návrhu. 
 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

poskytnutie dotácie jediného spoločníka vo výške 75 000,- Eur pre Bytové hospodárstvo 

mesta Krompachy, spol. s  r. o.  na  čiastočné krytie  strát z minulých období. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 25 – Pôžička finančných prostriedky  z fondu rozvoja bývania pre 

BHMK s.r.o. Krompachy v čiastke 118 570,- €. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 26 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 20 000.- €. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 28 - úprava rozpočtu o príjem z projektu regenerácie centra v čiastke  

42 089.-  €. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Partnerskú zmluvu medzi mestom Krompachy a mestom Ozimek – Poľská republika. 

 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Partnerskú zmluvu medzi mestom Krompachy a mestom Békéscsaba  – Maďarsko. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.1: 

MsZ v Krompachoch vyhovuje: 

protestu prokurátora č. k. Pd97/12-6 zo dňa 01.10.2012 k VZN č. 4/2011 ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov zo dňa 20.4.2011 v znení doplnku č. 1 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.2: 

MsZ v Krompachoch vyhovuje: 

protestu prokurátora č. k. Pd98/12-6 zo dňa 02.10.2012 k VZN č. 3/ 2010 o zákaze užívania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

  

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.1 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj bytov na ul. SNP 1 v Krompachoch). 

       Termín : 30. októbra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.2 zo dňa 23. októbra 2012 (prenájom priestorov v DK Krompachy). 

       Termín : 5. novembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.3 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj pozemkov na umiestnenie betónových 

garáží na Lorencovej ul. v Krompachoch). 

       Termín : 5. novembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.4: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.4 zo dňa 23. októbra 2012 (prenájom priestorov v budúcom areáli 

Hnedého priemyselného parku). 

       Termín : 29. októbra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.5: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej 

tabuli mesta Krompachy a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.5 zo dňa 23. októbra 2012 (umiestnenie reklamných tabúľ). 

       Termín : 29. októbra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.6: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.6 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj bytu Tamare Repaskej). 

       Termín : 30. novembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.7 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj pozemku spoločnosti Atrex s.r.o. 

Spišská Nová Ves). 

       Termín : 31. decembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 20/E.8 zo dňa 23. októbra 2012 (predaj časti pozemku Mgr. Pavelovi 

Voškovi s manželkou). 

       Termín : 31. decembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ  

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

pripraviť návrh nového VZN, ktoré nahradí VZN č. 4/2011 ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení doplnku č. 1, a bude v súlade so zákonmi a s ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktoré zároveň zruší VZN č. 4/2011, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení doplnku č. 1. 

       Termín : 12. decembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

ukladá pripraviť návrh nového VZN, ktoré nahradí VZN č. 3/2010  o zákaze užívania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, a bude v súlade 

so zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktoré zároveň zruší 

VZN č. 3/2010 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne 

prístupných miestach.     Termín : 12. decembra 2012 

       Zodpov : Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/H.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

uzatvoriť Dodatok č. 3 k „Zmluve o prenájme lesných pozemkov na účely lesného 

hospodárstva“ medzi Mestom Krompachy a Lesným podnikom s.r.o. Krompachy v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 20/E.9 zo dňa 23. októbra 2012. 

       Termín : 30. októbra 2012 

       Zodpov : Ing. Iveta Rušinová      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/H.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť úhradu  dotácie v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 20/E.12 zo dňa 23. 

októbra 2012 (poskytnutie dotácie jediného spoločníka vo výške 75 000,- Eur pre BHMK 

s.r.o. Krompachy). 

       Termín : 10. novembra 2012 

       Zodpov : Ing. Iveta Rušinová      

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/I.1: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

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

predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísané v liste 

vlastníctva č. 1 a to: 

- budova s.č. 346 na Trangusovej ulici č. 9, postavená na parcele č. 1148, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 239 m
2
; 

- pozemok – parcela CKN 1146, záhrady s výmerou 887 m
2
 

spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o., IČO: 43775578, ktoré budú využívané 

výlučne pre účely sídla spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o.,  na administratívne účely 

a na vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s jej predmetom činnosti zapísanou 

v obchodnom registri na dobu určitú 5 rokov za nájomné 5.477,00 € ročne  formou uplatnenia 

prípadu hodného osobitného zreteľa nakoľko nehnuteľnosti sú predmetom Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov, pozemku a zariadení zo dňa 30.10.2007 uzatvorenej medzi Mestom 

Krompachy ako prenajímateľom a Mestskými lesami Krompachy s.r.o. ako nájomcom na 

dobu určitú do 31.10.2012. Spoločnosť Mestské lesy Krompachy s.r.o. je spoločnosť so     

100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá predmetné nehnuteľnosti nerušené užíva od roku 

1994 – predtým ako príspevková organizácia mesta, od roku 2007 ako obchodná spoločnosť. 

Spoločnosť pre výkon svojej činnosti potrebuje nielen nebytové priestory, ale aj pozemky pre 

potreby lesnej škôlky a iných aktivít súvisiacich s predmetom ich činnosti. Mesto Krompachy 

t.č. nedisponuje voľnými priestormi vhodnými pre výkon činnosti spoločnosti Mestské lesy 

Krompachy s.r.o.   

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 23. októbra  2012 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/I.2: 

MsZ v Krompachoch neschvaľuje: 

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

predpisov zámenu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Krompachy, kde Mesto Krompachy ako 

vlastník pozemku na Starej Maši – parcela EKN 90628, trvale trávne porasty s výmerou   

4214 m
2
 ho zamieňa za pozemok na Hornádskej ulici (pri Halni – skládke odpadu) – parcela        

CKN 3559/4, ostatné plochy s výmerou 4142 m
2
, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti GMT 

projekt spol. s r. o., Bardejov, IČO: 36484971, formou uplatnenia prípadu hodného 

osobitného zreteľa nakoľko na pozemku – parcela CKN 3559/4, ktorý bol predaný 

spoločnosti GMT projekt s.r.o.  za cenu 41,26 €/m
2 

je v liste vlastníctva zapísaná ťarcha na 

100 rokov a tak pri kúpe nehnuteľností bola spoločnosť GMT projekt s.r.o. uvedená do 

omylu. Z uvedeného dôvodu predmetný pozemok je zámerom mesta zameniť za iný 

pozemok, ktorý je bez tiarch a vecných bremien. 

 

V Krompachoch 23. októbra 2012  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

 


