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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení: 

predseda   -  Mgr. Marta MIČEKOVÁ 

členovia  -  Ing. Ľuboš ONTKO 

     Vladimír PUCHALA 

 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 21. augustu   2013. 
 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k udeleniu ocenení  mesta Krompachy v roku 2013. 
 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

              primátorka mesta 
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 UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie  udelenie cien: 

„Cena primátora mesta Krompachy“ pánovi Ing. Belovi Vargovi za záslužnú 

prácu v prospech mesta. 

„Cena primátora mesta Krompachy“ pánovi Jozefovi Paterovi za celoživotnú 

prácu v prospech mesta. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

              primátorka mesta 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie udelenie cien:   

 „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Zdenke Stettnerovej 

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Anne Boruckej  

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Mgr. Eve Valkovej  

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Janke Karolčíkovej 

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Helene Cehlárovej,  

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Rozálii Kopancovej  

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Terézii Griegerovej 

„Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Gabriele Kovalikovej 

 „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“  pani Helene Böhmerovej 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

súhrnnú  správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy k 30.6.2013. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:  

správu o plnení programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2013. 

 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2013      

o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

v zmysle § 12 ods. 7) a § 18E ods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

informáciu hlavného kontrolóra mesta Krompachy o výsledku následných finančných kontrol:  

- dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p., 

kontrolované obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012; kontrolovaný subjekt MsÚ, oddelenie 

ekonomické;  

- nakladanie s finančnými prostriedkami v Mestskej knižnici v Krompachoch, kontrolované 

obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012; kontrolovaný subjekt MsÚ, oddelenie školstva, kultúry a 

športu, oddelenie ekonomické;  

- splnenie prijatých opatrení z NEK nedaňové príjmy do rozpočtu mesta Krompachy - z 

prenájmu budov, objektov; kontrolovaný subjekt MsÚ, oddelenie majetku a regionálneho 

rozvoja, oddelenie ekonomické. 

 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu hlavného kontrolóra mesta Krompachy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. 

polrok 2013 v zmysle § 12 ods. 7) a § 18E ods. 1) písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/B.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

informáciu o vydaní Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu 

v Krompachoch, účinného od 12. 07. 2013. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

  

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľností na Družstevnej ulici v Krompachoch zapísaných v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - rodinný dom súp. č. 726 stojaci na parcele C-KN 

2139, rodinný dom súp. č. 728 stojaci na parcele C-KN 2136 a pozemky – parcela C-KN 

2136, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 224 m
2
, parcela C-KN 2137, záhrady s výmerou 

159 m
2
, parcela C-KN 2138, záhrady s výmerou 159 m

2
, parcela C-KN 2139, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 221 m
2
, Bartolomejovi Sivákovi, rod. Sivákovi, nar. 

28.01.1985,bytom Banícka štvrť č. 14, Krompachy a manželke Denise Sivákovej, rod. 

Dirovej, nar. 30.09.1987, bytom Banícka štvrť č. 14, Krompachy v podiele 1/3 z celku za 

kúpnu cenu 2.033,33 EUR; Rastislavovi Dunkovi, rod. Dunkovi, nar. 01.06.1984, bytom 

Banícka štvrť 14, Krompachy a družke Alžbete Dirdovej, rod. Dirdovej, bytom Banícka štvrť 

14, Krompachy v podiele 1/3 z celku za kúpnu cenu 2.033,33 EUR; Stanislavovi Dirdovi, rod. 

Dirdovi, nar. 18.05.1987, bytom Banícka štvrť 13, Krompachy a družke Jane Dirdovej, rod. 

Dirdovej, nar. 03.07.1990, bytom Banícka štvrť 13, Krompachy, v podiele 1/3 z celku za 

kúpnu cenu 2.033,33 EUR; formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko rodiny – Bartolomej 

Sivák s manželkou, Rastislav Dunka s družkou, Stanislav Dirda s družkou t.č. bývajú 

v bytovom dome na Baníckej štvrti v Krompachoch, na základe platných nájomných zmlúv 

a tieto byty v bytovom dome sú vo veľmi zlom technickom stave, náklady na ich údržbu 

vysoko prevyšujú príjmy z prenájmu a tak je zámerom mesta postupne rodiny z bytového 

domu vysťahovať a bytový dom odstrániť. Možnosť prípadnej rekonštrukcie bytového domu 

vzhľadom k jeho terajšiemu technickému stavu by bola pre mesto neefektívna, nehospodárna 

a neúčelná.  Nehnuteľnosti na Družstevnej ulici ponúkané na predaj sú prebytočným 

majetkom Mesta Krompachy a zámerom je ich predaj uvedeným rodinám z Baníckej štvrte, 

ktoré majú vysporiadané záväzky voči mestu. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu na predaj rodinného domu súp. č. 726 na parcele C-KN 2139, rodinného domu 

súp. č. 728 na parcele C-KN 2136 a pozemky – parcela C-KN 2136, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 224 m
2
, parcela C-KN 2137, záhrady s výmerou 159 m

2
, parcela C-KN 

2138, záhrady s výmerou 159 m
2
, parcela C-KN 2139, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

221 m
2
, na ul. Družstevnej v Krompachoch Bartolomejovi Sivákovi, rod. Sivákovi, nar. 

28.01.1985,bytom Banícka štvrť č. 14, Krompachy a manželke Denise Sivákovej, rod. 

Dirovej, nar. 30.09.1987, bytom Banícka štvrť č. 14, Krompachy v podiele 1/3 z celku za 

kúpnu cenu 2.033,33 EUR; Rastislavovi Dunkovi, rod. Dunkovi, nar. 01.06.1984, bytom 

Banícka štvrť 14, Krompachy a družke Alžbete Dirdovej, rod. Dirdovej, bytom Banícka štvrť 

14, Krompachy v podiele 1/3 z celku za kúpnu cenu 2.033,33 EUR; Stanislavovi Dirdovi, rod. 

Dirdovi, nar. 18.05.1987, bytom Banícka štvrť 13, Krompachy a družke Jane Dirdovej, rod. 

Dirdovej, nar. 03.07.1990, bytom Banícka štvrť 13, Krompachy, v podiele 1/3 z celku za 

kúpnu cenu 2.033,33 EUR. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti je stanovená vo výške 6.100,- 

EUR. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

   

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľností na Starej Maši v Krompachoch zapísaných v liste vlastníctva 

č. 1 pre k.ú. Krompachy tvoriace časť „povodňového dvora“–parcela C-KN 1206/1, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 9624 m
2
, parcela C-KN 1209, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

598 m
2
 - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Radničné námestie č. 8, 989 55 

Banská Štiavnica, zastúpenom Ing. Mariánom Supekom, generálnym riaditeľom, IČO: 36022047, za 

kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 8/2013 zo dňa 25.7.2013, vypracovaného znalcom 

z odboru stavebníctva, Pozemné stavby,  Ing. Dušanom Sarkom, PhD., vo výške 3,69 EUR/m
2
, 

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje MsZ 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 

podnik požiadal o vysporiadanie celého areálu povodňového dvora s celkovou výmerou 10994 m
2
, 

ktorý má t.č. v nájme. Časť pozemkov sa nachádza pod stavbami vo vlastníctve Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, na prevod ktorých sa vzťahuje zákonná výnimka podľa §9a ods. 8, písm. 

b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  Pozemky sú využívané výlučne pre 

potreby štátneho podniku pri vykonávaní  ich prevádzkovej činnosti v súlade s predmetom činnosti 

uvedenom v obchodnom registri, najmä na aktivity súvisiace s prevádzkou povodňového dvora.  

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu na predaj pozemkov na Starej Maši v Krompachoch tvoriacich povodňový 

dvor – parcela C-KN 1206/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9624 m
2
 a C-KN 1209, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 598 m
2
 Slovenskému vodohospodárskemu podniku 

štátnemu podniku, Radničné námestie č. 8, 989 55 Banská Štiavnica, zastúpeného Ing. Mariánom 

Supekom, generálnym riaditeľom, IČO: 36022047 za kúpnu cenu vo výške 3,69 EUR/m
2
. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zrušenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov a priľahlých 

pozemkov tvoriacich Hnedý priemyselný park na Hornádskej ul. v Krompachoch, vyhlásenej 

dňa 29.05.2013, ktorej podmienky boli schválené uznesením č. 28/D.4 zo dňa 22.05.2013: 

 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  345.000,00 EUR za celú dobu nájmu. 

 Doba nájmu: 

nájom je stanovený na dobu určitú – 15 rokov 
 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 v Krompachoch: 

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

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 30/... zo dňa 21.08.2013 

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. 202  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na druhom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 18 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 : 03.09.2013 

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 01.10.2013, 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 

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 1. októbra 2013, 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 svojím 

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 

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. 053/4192228 

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

dohovore Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 

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 č. 202“ 

 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 ..................2013       ........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

V Krompachoch 21. augusta    2013  

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v Dome kultúry na Námestí 

slobody č. 2 v Krompachoch: 

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

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 30/... zo dňa 21.08.2013 

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. 11  

v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch 

na prvom poschodí vpravo od schodiska s výmerou 18,48 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 : 03.09.2013 

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 01.10.2013, 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 

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

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

všetky zo súťaže vylúčené. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 1. októbra 2013, 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 svojím 

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 

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. 053/4192228 

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

dohovore Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 

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 č. 11“ 

 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 ..................2013     ........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

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

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

V Krompachoch 21. augusta    2013  

     Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytového priestoru č. 3 v budove na Starej ceste 

súpisné číslo 1079 v Krompachoch, zapísaného v liste vlastníctva č. 2857 v prospech Mesta 

Krompachy:   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/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 30/... zo dňa 21.08.2013 

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: 

 časť nebytového priestoru č. 3 

v budove na Starej ceste súp, č. 1079 v Krompachoch 

(bývalá prevádzková budova vodární) 

na prízemí vľavo od vstupných dverí vchodu č. 1 s výmerou 34,48 m
2
 

nebytový priestor č. 3 prevádzkovej budovy s.č. 1079, parcela KN-C 2556/2 je vo výlučnom 

vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste 

vlastníctva č. 2857 pre k.ú. Krompachy. Budova je polyfunkčný objekt. Na prízemí sa nachádzajú 

nebytové priestory vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a na prvom poschodí sa nachádzajú dva byty, 

ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. 

Ponúkaná časť nebytového priestoru má samostatný vchod a pozostáva z priestoru kancelárie (14,15 

m
2
), chodby (10,07 m

2
), sociálneho zariadenia (7,26 m

2
).  

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 : 05.09.2013 

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 03.10.2013, o 12.00 hod. 

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

4. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické 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 ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

c. návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

d. súhlas s podmienkami súťaže. 

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

(obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace. 

http://www.krompachy.sk/
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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 3. októbra 2013, 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 odo dňa otvárania obálok. 

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

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

12. 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 

prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi 

v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

súťaže. 

15. 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. 

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. 053/4192228 

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

dohovore Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228 resp. Marta Slovinská, tel. 053/4192225 

18. 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 STARÁ CESTA“ 

 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 ..................2013      ........................................ 

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli od ...................... do ...................... 
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa  ...................... 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj jednoizbového bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome súp. č. 952 v Krompachoch na 

Hlavnej ul. č. 35,Miroslavovi Dutkovi, rod. Dutko, nar. 13.08.1977, trvale bytom Hlavná č. 

17, 053 42 Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2970, byt č. 1 je zapísaný 

v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 7.000 € 

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

zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností.  

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj jednoizbového bytu č. 16 na štvrtom poschodí v bytovom dome súp. č. 1050 

v Krompachoch na ul. SNP č. 1, Jane Horvátovej, rod. Horvátová, nar. 6.12.1979, bytom SNP 

č. 1, 053 42 Krompachy. Bytový dom sa nachádza na parcele KN 2848, byt č. 16 je zapísaný 

v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy. 

Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 4.150 € 

a bude zaplatená v dvoch rovnakých splátkach vo výške 2.075 € na účet predávajúceho 

najneskôr do 31.12.2013 odo dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiacimi 

s prevodom nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude 

podaný až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

 

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj pozemkov zastavaných stavbami na Starej Maši v Krompachoch–parcela C-KN 

1206/17 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 541 m
2
,parcela C-KN 1206/18 – 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 41 m
2
,parcela C-KN 1206/19 – zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 5 m
2
,parcela C-KN 1207 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 185 

m
2
,zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy Slovenskému vodohospodárskemu 

podniku, štátnemu podniku, Radničné nám. 8, Banská Štiavnica,  IČO: 36022047, zastúpením 

Ing. Mariánom Supekom, generálnym riaditeľom za účelom majetkovo – právneho 

vysporiadania pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa.   

Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Dušanom 

Sarkom PhD. vo výške 3,69 EUR/m
2
a bude zaplatená najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj časti pozemkov vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaných v liste vlastníctva č. 2287 

pre k.ú. Krompachy - parcela E-KN 90914 diel 1, ostatné plochy s výmerou 93 m
2
a parcela E-

KN 92443/15 diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 39 m
2
v zmysle geometrického 

plánu č. 13/2013 zo dňa 08.02.2013 vyhotoveného spoločnosťou GEOKAN, s.r.o. Spišská 

Nová Ves, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku Ing. 

Vladimírovi Regešovi , nar. 25.05.1962 a manželke Ing. Renáte Regešovej, nar. 20.04.1962, 

obaja  bytom Cintorínska 63/7, Krompachy, za cenu vo výške 1.450,00 EUR a bude zaplatená 

najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
Cena v zmysle znaleckého posudku  č. 196/2013 zo dňa 29.06.2013 bola stanovená vo výške 

1.330,00 EUR. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predaj nehnuteľného majetku - pozemku vo vlastníctve mesta Krompachy, zapísaného v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 1396/2, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 212 m
2
 v zmysle geometrického plánu č. 20/2013 zo dňa 05.04.2013 

vyhotoveného geodetom Štefanom Gondom, za účelom scelenia pozemku formou priameho 

predaja za cenu vo výške 5,00 EUR za m
2
 na základe poslaneckého návrhu. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zriadenie záložného práva  v prospech záložného veriteľa, Ministerstva hospodárstva SR, 

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832, v zastúpení Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava 27 na nehnuteľnosti zapísané 

v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: 

- Dom kultúry súp. č. 965 na parcele C-KN 25 a dom súp. č. 87 na parcele C-KN 246 

(prístavba) 

- Jubilejný dom súp. č. 444 na parcele C-KN 1498 a prevádzkový objekt (kino) súp. č. 

447 na parcele C-KN 1497. 
 

Hodnota zálohu je stanovená znaleckými posudkami vyhotovenými Ing. Jozefom Faithom, 

PhD.,  Jánošíková č. 2, 040 01 Košice vo výške spolu 1.058.000,00 EUR (582.000,- EUR pre 

dom kultúry s prístavbou (ZP č. 160/2013 zo dňa 13.8.2013) a vo výške 476.000,- EUR pre 

jubilejný dom a prevádzkový objekt - kino (ZP č. 159/2013 zo dňa 13.8.2013)  

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom budúcich výrobných hál, administratívnej budovy 

a prevádzkovej budovy a pozemkov umiestnených v Hnedom priemyselnom parku 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. 30/........zo dňa 21.08.2013  

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: 

budúce  nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 09/2014: 

haly: 
- výrobná hala – zastavaná plocha s výmerou 3506,50 m

2
 

- montážna hala – zastavaná plocha s výmerou 2581 m
2
 

budovy: 
- prevádzková budova – zastavaná plocha s výmerou 282,80 m

2
 

- administratívna budova – zastavaná plocha s výmerou 386,84 m
2
 

pozemky: 
- zastavané plochy s výmerou 18.268 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, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51, 1889/52, 1889/53, 1889/106.  

 Minimálna požadovaná výška nájomného: 

Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 

08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice vo výške: 
- haly:  5,28 EUR / m

2
 /rok 

- budovy: 2,56 EUR / m
2
 /rok 

- pozemky: 0,16 EUR / m
2
 /rok 

 Doba nájmu: 
- nájom je stanovený na dobu určitú – 10 rokov 

 Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže : 26.08.2013 

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 18.09.2013 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: 

- označenie navrhovateľa, 

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna cena nájomného, 

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

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

- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými 

podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

a) nájomné bude splatné vopred v celosti do jedného roka od podpísania nájomnej 

zmluvy  

b) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v prenajatých budovách a halách  na základe 

podnikateľských aktivít vytvorenie 122 pracovných miest s udržateľnosťou 5 rokov 

c) nájomca sa zaväzuje zabezpečiť v prenajatých budovách a halách objem 

investovaných finančných prostriedkov vo výške 2.700.000,- EUR za obdobie 5 rokov 

d) 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. 

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

predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 18.09.2013, 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 mestským zastupiteľstvom. 

10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 

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

v mestskom zastupiteľstve.  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 predmet nájmu ponúknutý 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. 053/4192228. 

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 – NÁJOM  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. 
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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 ..................2013 

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

    Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 

 

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

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

Zverejnené v regionálnej tlači dňa ..................... 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č. 23 - úprava rozpočtu v rámci bežných  a kapitálových výdavkov 

v čiastke  53 000,- €. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

         

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 80,-- € na základe návrhu finančnej a majetkovej komisie 

v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených Cenou mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

http://www.krompachy.sk/
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.18: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ pánovi MUDr. Jánovi Latkaničovi – in 

memoriam.  

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.19: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Ceny mesta Krompachy“ pánovi Karolovi Wolfovi st. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.20: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Ceny mesta Krompachy“ pánovi Andrejovi SVITANIČOVI. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.21: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

udelenie ocenenia „Ceny mesta Krompachy“ Obvodnému oddeleniu Policajného zboru 

Slovenskej republiky v Krompachoch. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.22: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 80,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu 

Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených Cenou primátora mesta Krompachy.  

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.23: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

finančnú odmenu vo výške 50,-- € na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu 

Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenených Čestným uznaním primátora mesta Krompachy. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.24: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Štatút mestskej knižnice podľa predloženého návrhu. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.25 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 o rodine v znení neskorších predpisov Mgr. 

Martu  MIČEKOVÚ za sobášiacu  pre volebné obdobie 2010 – 2014. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.26 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Krompachy postupom  podľa 

§ 66 ( KONCESIA )  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

 

 

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.27 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r. o. 

(ďalej ako „spoločnosť), v ktorej má mesto Krompachy 100 % -nú  majetkovú účasť, ktorá 

strata predstavuje podľa schválenej účtovnej závierky sumu 176 138 €, pričom strata 

spoločnosti bude vykrytá nasledovne:  

a) za rok 2013 bude vykrytá strata vo výške 53 000 €, 

b) za rok 2014 bude vykrytá strata vo výške 61 569 € ,            

c) za rok 2015 bude vykrytá strata vo výške 61 569 €. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

 

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, uznesenie MsZ v Krompachoch  č. 30/C.27 

nepodpísala. 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.28 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Zmluvu o výkone správy uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako vlastníkom 

a spoločnosťou Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o. IČO: 31687563, 

zastúpenej konateľom Bc. Stanislavom Kurtom, ako správcom, ktorej predmetom je úprava 

vzájomných  práv a povinností účastníkov pri zabezpečovaní správy bytov v bytových 

domoch: 

- bytový dom súp. č. 1354 na Maurerovej ul. č. 60  - 21 bytov; 
- bytový dom súp. č. 1355 na Maurerovej ul. č. 61 - 21 bytov; 
- bytový dom súp. č. 95 na Námestí slobody č. 20 - 15 bytov; 
- bytový dom súp. č. 782 na Baníckej štvrti č.13,14,15 - 18 bytov; 
- bytový dom súp. č. 587 ul. 29. augusta č. 7, 8  - 5 bytov; 
- bytový dom súp. č. 607 na Starej Maši č. 6    - 5 bytov. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.29 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zámer realizácie rekonštrukčných prác a stavebných úprav, ktoré zrealizuje  Nemocnica 

Krompachy spol. s r.o., so sídlom Banícka štvrť 1, Krompachy – ako nájomca v zmysle 

Nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 27.06.2008, ktorá bola doplnená 

Doplnkom č.1 uzatvoreným dňa 10.09.2009 a Dodatkom č.2 uzatvoreným dňa 09.05.2013 

v rozsahu: 

a.) Rekonštrukcia kotolne: 

b.) Výmena okien a vstupných dverí na chirurgickom pavilóne, detskom oddelení, 

gynekologickom pavilóne OKB a administratíve v počte cca 98 kusov: 

Predpokladaná cena cca 167 000,-- EUR. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.30 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Ing. Ľuboša ONTKA, Martu SLOVINSKÚ a Evu RIMSKÚ do Rady školy Materskej školy, 

Hlavná 3, Krompachy, ktorí boli delegovaní do rady školy za zriaďovateľa. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/D.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. a, b a c) 

zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov, zákona NR SR č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie predpisov na Všeobecne 

záväznom nariadení Mesta Krompachy č.  4/2013 o zásobovaní vodou na obdobie krízovej 

situácie. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.1: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.2 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj bytu na Družstevnej ulici Bartolomejovi Sivákovi). 

        Termín  :  30. septembra 2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.2: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.4 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj pozemkov – povodňový dvor). 

        Termín  :  30. septembra 2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

        

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.3: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže   na úradnej tabuli mesta Krompachy 

a na web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch  č. 30/C.5 zo dňa 

21. augusta 2013(Hnedý priemyselný park). 

        Termín  :  26. augusta   2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.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. 30/C.6 zo dňa 21. augusta 2013 (zverejnenie podmienok na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 202 v DK). 

        Termín  :  3. septembra   2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.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. 30/C.7 zo dňa 21. augusta 2013 (zverejnenie podmienok na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 11 v DK). 

        Termín  :  3. septembra   2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.6: 

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. 30/C.8 zo dňa 21. augusta 2013 (zverejnenie podmienok na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 3 v budove na Starej ceste  - bývalá 

prevádzková budova vodární). 
        Termín  :  5. septembra   2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.7: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.9 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj bytu Miroslavovi Dutkovi). 

        Termín  :  31. októbra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.8: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.10 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj bytu Jane Horvátovej). 

        Termín  :  31. októbra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.9: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.11 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj pozemkov Slovenskému vodohospodárskemu 

podniku, štátnemu podniku). 

        Termín  :  30. septembra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.10: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.12 zo dňa 21. augusta 2013 (predaj časti pozemkov manželom Regešovcom). 

        Termín  :  30. septembra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

      

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.11: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Krompachy,  t.j. zabezpečiť 

zverejnenie zámeru na internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a v regionálnej tlači v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/C.13 zo dňa 21. augusta 2013 (pozemok na Jesenského 

ul.).  

        Termín  :  30. septembra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.12: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie záložnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 30/C.14 zo dňa 21. augusta 2013 (zriadenie záložného práva  v prospech záložného veriteľa, 

Ministerstva hospodárstva SR).  

        Termín  :  30. októbra   2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.13: 

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. 30/C.5 zo dňa 21. augusta 2013 (zverejnenie podmienok na uzatvorenie 

nájomných zmlúv - HPP). 

        Termín  :  26. augusta  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/E.14: 

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ: 

zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Krompachy   č. 4/2013 

o núdzovom zásobovaní vodou v období krízovej situácie na úradnej tabuli a webovom sídle 

mesta v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/D.1  zo dňa 21. augusta 2013. 

        Termín  :  7. septembra  2013 

        Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/F.1: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť proces verejného obstarávania na „Koncesnú službu  pre obnovu sústavy verejného 

osvetlenia v meste Krompachy“ podľa  § 66  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia MsZ 

v Krompachoch č. 30/C.26  zo dňa 21. augusta 2013  (rekonštrukcia VO). 

        Termín  :  30. septembra  2013 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová   

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/F.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. 

s r.o. v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/C.27  zo dňa 21. augusta 2013 (straty 

z minulých rokov – BHMK s.r.o.). 

        Termín  :  31. augusta  2013 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, uznesenie MsZ v Krompachoch  č. 30/F.2 

nepodpísala. 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/F.3: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

uzatvoriť zmluvu o výkone správy v zmysle  uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/C.28 zo dňa 

21. augusta 2013 (zverenie bytov do správy BHMK s.r.o.) . 

        Termín  :  31. decembra  2013 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/G.1: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Mgr. Alenu CIFROVÚ, členku komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, zdravotnej, bytovej 

a rómskej komunity z dôvodu zmeny trvalého bydliska. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/G.2: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

Ing. Ľuboša ONTKA, Martu SLOVINSKÚ a Evu RIMSKÚ z Rady školy Materskej školy, 

Hlavná 3, ktorí boli schválení do rady školy za zriaďovateľa. 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/G.3: 

MsZ v Krompachoch odvoláva: 

redakčnú radu v zložení Ing. Iveta RUŠINOVÁ, Ing. Imrich HOLEČKO, Ing. Ľuboš 

WEIGNER,  CSc., Ľudovít DULAI, Mgr. Adriána KOČANOVÁ. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/H.1: 

MsZ v Krompachoch menuje: 

redakčnú radu Krompašského spravodajcu  v zložení : Ing. Iveta RUŠINOVÁ, Stanislav 

BARBUŠ, Ing. Ľuboš WEIGNER, CSc., Ľudovít DULAI, Ing. Mária BREJKOVÁ 

ONDOVÁ, Mgr. Anna GRONDŽELOVÁ. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/C.27 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r. o. 

(ďalej ako „spoločnosť), v ktorej má mesto Krompachy 100 % -nú  majetkovú účasť, ktorá 

strata predstavuje podľa schválenej účtovnej závierky sumu 176 138 €, pričom strata 

spoločnosti bude vykrytá nasledovne:  

a) za rok 2013 bude vykrytá strata vo výške 53 000 €, 

b) za rok 2014 bude vykrytá strata vo výške 61 569 € ,            

c) za rok 2015 bude vykrytá strata vo výške 61 569 €. 

 

V Krompachoch 21. augusta    2013  

 

 

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

          primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 30. zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 21. augusta  2013 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 30/F.2: 

MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta: 

zabezpečiť vykrytie strát obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. 

s r.o. v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 30/C.27  zo dňa 21. augusta 2013 (straty 

z minulých rokov – BHMK s.r.o.). 

        Termín  :  31. augusta  2013 

        Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová      

V Krompachoch 21. augusta    2013  

       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

           primátorka mesta 

 


