UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie
MsZ v Krompachoch konštatuje, že
Slavomír
ĽACH
zložil zákonom
v Krompachoch.

Č.

36/A.I:
predpísaný

sľub

príslušníka

Mestskej

polície

V Krompachoch 10. apríla 2014
I

ét!~

Ing. Iveta RUSINOVA
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/A.2:
MsZ v Krompachoch konštatuje, že
uznesením č. 27/G.1, s účinnosťou od 1. januára 2013, určilo mesačný plat primátora mesta
vypočítaný podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 bod 5, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej
mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov; takto určený plat predstavuje po zaokrúhlení sumu 2336 Eur.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RU~
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/B.I:
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu v zložení:
predseda
- Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ
členovia
- Samuel
ČiASNOHA
Mgr. Marta MIČEKOV Á
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing.lvet~
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/B.2:
MsZ v Krompachoch volí hlasovaeiu komisiu v zložení:
predseda
- Vladimír PUCHALA
členovia
- Ing. Ľuboš ONTKO

Ol'ga

DZIMKOV Á

V Krompachoch 10. apríla 2014

éJtMI
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/C.l:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch

V Krompachoch 10. apríla 2014

k 10. aprílu 2014.

cŕ!
Ing. Iveta RUSINOV A
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/C.2:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta
Krompachy podľa stavu k 31.12.2013.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.3:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2013.
V Krompachoch 10. apríla 2014

~l/
Ing. Iveta RUSINOV A
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.4:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy
Krompachy za rok 2013.

k návrhu

záverečného

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing.
Ivela
~
primátorka mesta

účtu mesta

r

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.S:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu
nezávislého
za rok 2013.

audítora

z overenia

ročnej

účtovnej

závierky

mesta

Krompachy

V Krompachoch 10. apríla 2014

ľ
Ing.lvZ/
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/C.6:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
dôvodovú správu k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Krompachoch
o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Krompachy.

1/2014

Č.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing_Iá::vľ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch
MsZ v Krompachoch
priemernú mesačnú
Štatistickým úradom

prijalo uznesenie Č. 36/C.7:
berie na vedomie:
nominálnu mzdu zamestnanca hospodárstva SR za rok 20l3, vyčíslenú
Slovenskej republiky, vo výške 824 Eur;

V Krompachoch 10. apríla 2014

~.1

Ing. Iveta RUSINOVA
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/C.8:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
ponuku obce Olcnava na odpredaj akcií Podtatranskej
Hraničná 662/17, ktoré sú vo vlastníctve obce Olcnava.

vodárenskej

spoločnosti

a.s., ul.

V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ

pr~(f
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.9:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu o Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Mestského
účinného od 1. apríla 2014.

úradu v Krompachoch

V Krompachoch 10. apríla 2014

~l

Ing. Iveta R~OV
primátorka mesta

Á

I

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.I0:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
stanovisko SEZ Krompachy a.s. k priebehu prípravy Hnedého
Krompachy a verejného obstarávania na obsadenie HPP Krompachy.

priemyselného

parku

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta

ď::: r

primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/C.ll:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
ústnu informáciu predsedu komisie na ochranu verejného zaujmú
o odovzdaní majetkových priznaní poslancami MsZ a primátorky mesta.

Igora

Jendrucha

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ

Primá~d

5

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.l:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
spolufinancovanie projektu "Prestavba rodinného domu na ulici SNP na základnú školu"
predloženého v rámci výzvy Č. L Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 2014 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity vo výške 137.602,38 EUR.
Celkové výdavky projektu:
162.602,38 EUR
Vlastné zdroje financovania projektu:
137.602,38 EUR
Výška požadovanej dotácie:
25.000,00 EUR

V Krompachoch 10. apríla 2014

~J

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1,05342 Krompachy
(ďalej len "vyhlasovatel"')

návrhu na uzatvorenie

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe
§ 9a
ods. 1 písm. aj zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok
obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č.36/
zo dňa
.
VYHLASUJE
obchodnú verejnú sút'až na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
• Predmet predaja na základe sút'aže:
dvojizbový byt č. 32 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch,
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku.
Byt je vo výlučnom vlastnictve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy,
parcela Č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom,
kúpeľne so sprchovacím kútom a WC.
• Minimálna požadovaná kúpna cena:
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Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená
vo výške 6.900 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 30.04.2014
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 29.05.2014, 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 byt' písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia
obsahovať tieto náležitosti:
meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa,
špecifikácia nehnuteľnosti - predmetu predaj a
číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byt' nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 6.900 € pre 2 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' podpísaný a datovaný,
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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po
úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné
záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti
kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať
kupujúci.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac
návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia
lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. mája 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí
tohto termínu možno návrh doplňať 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
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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 predlžiť
lehotu na predkladanie ponúk, predlžiť 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 MuZ: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gal'ová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody Č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením - textom:
"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 32"
• 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 zápisnica, do ktorej 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 W\vw.krompachy.sk dňa
.

.

V Krompachoch 10. apríla 2014

~, 1
Ing. Iveta RUSINOV A
primátorka mesta
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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 predlžiť
lehotu na predkladanie ponúk, predlžiť 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 Mul: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gal'ová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.

•

Miesto predkladania návrhov

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

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 32"
• 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 zápisnica, do ktorej sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.
VKrompachoch,dňa
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
.
Zverejnené na W\vw.krompachy.sk dňa
.

.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta~

Á

primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.3:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1,053 42 Krompachy
(ďalej len .vyhlasovateľ")

návrhu na uzatvorenie

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods.
1 písm. al zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok
obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č.36/. zo dňa
.
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
• Predmet predaja na základe súťaže:
dvojizbový byt č. 33 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch,
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže aje zapísaný Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy,
parcela č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom,
kúpeľne so sprchovacím kútom a WC.
• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená
vo výške 6.900 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 30.04.2014
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy W'Ww.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 29.05.2014, 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 byt' 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 byt' nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 6.900 € pre 2 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' podpísaný a datovaný,
súhlas s podmienkami súťaže,
záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním
navrhnutú cenu.
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5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho
práva podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po
úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné
záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti
kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. mája 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh doplňať 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,
menit' podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 MuZ: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gaľová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
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• 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:
"NEOTV ÁRA Ť - OVS - SNP- byt č. 33"
• 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 zápisnica, do ktorej sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.
VKrompachoch,dňa
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
Zverejnené na www.krompachy.sk

V Krompachoch 10. apríla 2014

dňa

.
.

~,r

Ing. Ivet~INO~
primátorka mesta

A

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.4:
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. 1,05342 Krompachy
(ďalej len yyhlasovateľ
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe
§ 9a
ods. 1 písm. aj zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok
obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č.36/
zo dňa
V Y H L A S UJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
• Predmet predaja na základe súťaže:
dvojizbový byt č. 35 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch,
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku.
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Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy,
parcela č. KN 2848.
Byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom,
kúpeľne so sprchovacím kútom a wc.
• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená
vo výške 6.900 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
l.Vyhlásenie súťaže: 30.04.2014
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 29.05.2014, 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 byt' 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 byt' nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 6.900 € pre 2 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' podpísaný a datovaný,
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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po
úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné
záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti
kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak: podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. mája 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh doplňať 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
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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 predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 MuZ: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja
Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gaľová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.

•

Miesto predkladania návrhov

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

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

•

"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 35"
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 zápisnica, do ktorej sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.
VKrornpachoch,dňa
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
Zverejnené na www.krompachy.sk

V Krompachoch 10. apríla 2014

dňa

.
.

~1

Ing. Iveta RUSINOVA
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.5:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch:
MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
(ďalej len .vyhlasovateľ")

návrhu na uzatvorenie

Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe
§ 9a
ods. 1 písm. aj zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok
obchodnej verejnej súťaže v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č.36/
zo dňa
.
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
• Predmet predaja na základe súťaže:
jednoizbový byt č. 31 na 7. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1 v Krompachoch,
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy,
parcela Č. KN 2848.
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 byt ponúka na predaj je stanovená
vo výške 3.100 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 30.04.2014
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 29.05.2014, 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 byt' 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 byt' nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 3.100 € pre 1 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byť podpísaný a datovaný,
súhlas s podmienkami súťaže,
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záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním
navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad
vlastníckeho práva podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné
záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti
kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať
kupujúci.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopÍňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. mája 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh dopÍňať 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 predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 Mul: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
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17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gaľová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
•

Miesto predkladania návrhov

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

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením - textom:

"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 31"
• 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 zápisnica, do ktorej 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 10. apríla 2014

Ing.lvet~
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.6:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v Krompachoch:

návrhu na uzatvorenie

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. aj zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok
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obchodnej verejnej súťaže v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č.36/
zo dňa
.
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
• Predmet predaja na základe súťaže:
jednoizbový byt Č. 26 na 6. poschodí v bytovom dome na ul SNP č. 1v Krompachoch,
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom pozemku.
Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva Č. 2800 pre k.ú. Krompachy,
parcela Č. KN 2848.
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 byt ponúka na predaj je stanovená
vo výške 3.100 €
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 30.04.2014
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 29.05.2014, 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 byt' 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. 3.100 € pre 1 izbový byt),
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
návrh musí byt' podpísaný a datovaný,
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 príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné
záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti
kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať
kupujúci.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak: podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. mája 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh doplňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
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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 predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 Mul: tel. 053/4192232, alebo vedúca oddelenia majetku
a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192228
17. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom
dohovore
Margita Gal'ová, tel. 053/4192225
18. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením - textom:
"NEOTVÁRAŤ - OVS - SNP- byt č. 26"
• 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 zápisnica, do ktorej 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 10. apríla 2014

I
Ing.lveta~
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36m.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom 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" vyhlasovatel''')
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. l písm. al 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. 36/
zo dňa 10.04.2014
VYHLASUJE
obchodnú
verejnú súťaž na podávanie
najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
• Predmet prenájmu:
plocha na umiestnenie firemnej reklamnej tabule
veľkosť reklamnej plochy 2,0 x 4,0 m
na objekte Domu kultúry na Námestí slobody Č. 2 v Krompachoch
(na stene podľa náčrtu)
Objekt Domu kultúry, s.Č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže aje zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste
vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy.
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená vo výške
vo výške 35 € / m2 / rok
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 14.04.2014
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3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.
Členovia vyhlásia poradie návrhov.
VKJompachoch,dňa
Ing. lveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
Zverejnené na www.krompachv.sk

dňa

.
.

V Krompachoch 10. apríla 2014

IDg.IV~Á
primátorka mesta

1

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom 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 "vyhlasovatel"')
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na
základe § 9a ods. 1 písm. al 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. 36/
zo dňa 10.04.2014
VYHLASUJE
obchodnú
verejnú
súťaž na podávanie
najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
• Predmet prenájmu:
plocha na umiestnenie firemnej reklamnej tabule
veľkosť reklamnej plochy 2,0 x 4,0 m
na objekte Domu kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch
(na stene podľa náčrtu)
Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže aje zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste
vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy,
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená vo výške
vo výške 35 € / m2 / rok
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 14.04.2014

19

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta Krompachy ","ww.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 30.04.2014 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,
súhlas s podmienkami súťaže,
vyhlásenie navrhovateľa,
že pristúpi k uzatvoreniu
nájomnej zmluvy
s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) 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,
b) náklady spojené s vyhotovením a umiestnením reklamnej tabule v plnej výške
bude znášať nájomca,
c) 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.
7. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 30. 04 . 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh doplňať 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 prenájmu 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 predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 Mul~ tel. 053/4192232 resp. Ing. Erika Balážová, vedúca
oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192228.
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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
05342 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 navrhovatel'ov 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
.2014
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
Zverejnené na www.krompachv.sk

do
dňa

.
.

V Krompachoch 10. apríla 2014

~1

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.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. aj a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 36/ ... zo dňa 10.04.2014
VYHLASUJE
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 vpravo od vstupných dverí vchodu č. 1 (kancelária č. 1) s výmerou 17,22 m2
nebytový priestor č. 3 v budove s.č. 1079, parcela KN-C 2556/2 je vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže aje zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva
č. 2857 pre k.ú. Krompachy. Budova je polyfurikčný 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.
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená vo výške
vo výške 20 € / m2 / 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: 14.04.2014
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 28.04.2014, 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 byt' písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a mUSIa
obsahovať tieto náležitosti:
označenie navrhovateľa,
číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byt' nižšia ako
minimálna cena nájomného,
návrh musí byt' podpísaný a datovaný,
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.
7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
8. Navrhovatelia môžu meniť, doplňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 28. 04. 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu
možno návrh doplňať 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 najeho 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
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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 predlžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predlžiť 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 mestského úradu
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 CEST A"
• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia

návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov
vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť
a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše
a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob
Členovia vyhlásia poradie návrhov.
V Krompachoch
dňa
2014

bude primátorkou mesta Krompachy
navrhovatel'ov pri otváraní, čítaní
protokol, do ktorého sa uvedú mená
hodnotenia a výsledok hodnotenia.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od
Zverejnené na \\<ww.krompachy.sk dňa
V Krompachoch 10. apríla 2014

do

.
.

tft:n;"l
.
Ing. Iveta RUSINOVA
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.9:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj časti pozemku zastavaného stavbou garáže na Lorencovej ul. v Krompachoch - diel 1
odčlenený od parcely C-KN 1005/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2
a pričlenený k parcele C-KN 1005/12 v zmysle geometrického plánu Č. 6/2014 zo dňa
03.03.2014 vyhotoveného Štefanom Gondom , geodetom, IČO: 40359298, zapísaný v liste
vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy Júliusovi Maculovi, nar. 28.04.1956, bytom Lorencova
Č. 2, Krompachy,
za účelom majetkovo - právneho vysporiadania
pozemkov
zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 50,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á ~/J
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.10:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj časti pozemku zastavaného stavbou garáže na Lorencovej ul. v Krompachoch - diel 2
odčlenený od parcely C-KN 1005/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2
a pričlenený k parcele C-KN 1005/17 v zmysle geometrického plánu Č. 6/2014 zo dňa
03.03.2014 vyhotoveného Štefanom Gondom , geodetom, IČO: 40359298, zapísaný v liste
vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy Zoltánovi Riemerovi, nar. 03.01.1954, bytom Lorencova
Č. 5, Krompachy,
za účelom majetkovo - právneho vysporiadania
pozemkov
zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa.
Kúpna cena je stanovená vo výške 5,00 EUR za 1 m2 (t.j. 10,00 EUR) a bude zaplatená
najneskôr do 30 dní odo podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mes~

7'
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.ll:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Košickým samosprávnym krajom,
zastúpeným JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom, IČO: 35541016 ako povinným z vecného
bremena a Mestom Krompachy, IČO: 329282, konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety
Rušinovej, primátorky mesta ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je
povinnosť povinného z vecného bremena strpieť na časti pozemku - parc ela C-KN 3027/1
a C-KN 3027/8 v k.ú. Krompachy umiestnenie vodovodnej a elektrickej prípojky vrátane ich
ochranného pásma o celkovej ploche 269 m2 tak, ako je to určené geometrickým plánom Č.
45/2012 vyhotoveným geodetom Štefanom Gondom, Lorencova 5, Krompachy a strpieť
vstup osôb, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre oprávneného zabezpečovať údržbu, opravu
a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na pozemok na nevyhnutný čas
a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania údržby, výmeny, zmien a opráv
inžinierskych sietí vrátane údržby ochranných pásiem.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného
bremena je vo výške 370,- EUR.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing.~ve~aRUŠINOVÁ
pnmatorka mesta

~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy, IČO: 329282,
konajúcim prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta ako povinným z vecného
bremena a spoločnosťou SEZ Krompachy a.s., IČO: 36177644, zastúpenou Ing. Imrichom
Smaržíkom, predsedom predstavenstva spoločnosti a Ing. Františkom Dzurillom, členom
predstavenstva ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je právo prechodu
a prejazdu peši aj motorovými vozidlami po cestnej komunikácii vo vlastníctve mesta
Krompachy - parcela C-KN 1889/106, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5473 m2,
zapísanej v liste vlastníctva Č. 1 pre k.ú. Krompachy.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad
znáša v plnej výške oprávnený z vecného bremena.
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta ~

. ~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.13:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
1. zámer zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy na Maurerovej ulici - dom
súp. Č. 992, stojaci na parcele C-KN 2899/2 a garáž bez súp. Č. na parcele C-KN 2899/2,
vrátane pozemku, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 m2, zapísané v liste vlastníctva
Č. 1 za nehnuteľnosti
vo vlastníctve Františky Jurišincovej, rod. Suchej, nar. 13.04.1946,
bytom Družstevná ul. 32, Krompachy, ktoré sa nachádzajú na Družstevnej ulici - rodinný
dom súp. Č. 705, stojaci na parcele C-KN 2091, vrátane pozemku, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 306 m2, pozemok parcela C-KN 2092 - záhrady s výmerou 148 m2
zapísané v liste vlastníctva Č. 240 a rodinný dom súp. Č. 706, stojaci na parcele C-KN 2086,
vrátane pozemku, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m2, zapísané v liste vlastníctva
č.26.
2. spôsob zámeny majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.13 8/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení) formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa, o
ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko rodinné domy na
Družstevnej ulici má mesto zámer využiť ako náhradné ubytovanie pre obyvateľov žijúcich
v nájomných bytoch na Baníckej štvrti, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave. Možnosť
prípadnej rekonštrukcie bytového domu vzhľadom kjeho terajšiemu technickému stavu by
bola pre mesto neefektívna, nehospodárna a neúčelná.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠIN~~/1ď
primátorka mes
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupitel'stva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.14:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2013 v celkovej výške 127.647,43 EUR.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.IS:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2013 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov uzatvára ho týmto výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.16:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
- prebytok hospodárenia vo výške 248 377,46 € zistený podľa § 2 písm. b) ac) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov.
- v zmysle ustanovení § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylučujú, t.j.
cudzie prostriedky účelovo viazané predstavujú 134 056,54 €
- zostatok z prebytku hospodárenia sa použije na tvorbu peňažných fondov

V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. ~ve~aRUŠINOV Á~
pnmatorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.17:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
rozdelenie prostriedkov za rok 2013 do fondov takto:
- 90 % prostriedkov, t. j.
223 539,71 € do rezervného fondu
- 10 % prostriedkov, t. j.
24837,75 € do fondu rozvoja bývania
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.18:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
a) úrok vo výške 1,70 € za rok 2013 na účte sociálneho fondu ako príjem sociálneho
fondu
b) poplatok vo výške 70,74 € za rok 2013 na účte sociálneho fondu ako výdavok
sociálneho fondu
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.19:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2013 - strata vo výške 167 679,13 €
s vyúčtovaním na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
V Krompachoch 10. apríla 2014

A-n1
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Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/D.20:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 4 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov na
správu bytového fondu mesta v čiastke 22 478,- €.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.21:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 5 - úprava rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií a bežných
výdavkov na správu bytového fondu mesta v čiastke 16000,- E.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á~
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v
MsZ v
úpravu
konaní

Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.22:
Krompachoch schvaľuje:
rozpočtov škôl a školských zariadení pre školy a školské zariadenia po dohodovacom
na rok 2014 podľa predloženého návrhu.

V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.23:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
dotácie z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2014:

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014
Por. číslo

Organizácia

2014

Názov projektu
€

1.

Rímskokatolícka

cirkev
cirkev

2.

Rímskokatolícka

3.

Slovenský červený kríž

4.

Oprava vnútorných priestorov kostola

500
O

Rozvoj dobrovolníckych

aktivít

O

SZPFB

Činnosť ZO

200

5.

FK POKROK

Futbal 2014

18000

6.

SZZP

Činnosť ZO

400

7.

Basketbalový

8.

Matica slovenská

Celospoloč.a kult.aktivity MOMS

500

9.

klub

Účinkovanie v bask.súťažiach

8400

Dobrovoľný hasičský zbor

Zvýšenie povedomia ochrany, súťaže

400

10.

Dobrovoľný hasičký zbor

Materiálne zabezpečenie

500

ll.

Slovenský skauting
JOHANIDES/CANTICA
CHR.

Dajme mladým nádej

13.

Dychová hudba

Činnosť dychovej hudby

14.

FS KROMPAŠAN

Činnosť súboru

15.

OZ Snehulienka

Rekonštr. a obstaranie vybavenia MŠ

O

16.

Pravoslávna cirkev

Nebesá rozprávajú o sláve Božej

O

17.

Pravoslávna cirkev

Mládež - budúčnosť spoloč.

O

18.

Pravoslávna cirkev

Podajme pomocnú ruku

O

19.

Pravoslávna cirkev

Sv. Rastislav - zákl. slov. štatnosti

O

20.

Pravoslávna cirkev

Počiatkom múdrosti je bázeň Hosp.

O

2l.

Pravoslávna cirkev

Zbor sv. Konštantína a Heleny

O

22.

Jednota dôchodcov Slov.

Činnosť Jednoty dôch. Slov.

300

23.

MŠK Krompachy

Freeride klub

200

24.

MŠK POKROK STO

Rozvoj mládeže MŠK STO

600

25.

MŠK Krompachy

Turistický prechod

200

26.

MŠK Krompachy

Cyklist.preteky

150

27.

MŠK Krompachy

Kromp. turist. pelotón

500

28.

Unia žien Slovenska

Činnosť únie

400

29.

Cirkevný zbor ECA V

Oprava interiéru

O

30.

Gymnázium Krompachy

Medzinárodná treprezentácia

O

3l.

Gymnázium Krompachy

Priateľstvo bez hraníc

400

32.

Gymnázium Krompachy

Európsky mládežnícky seminár

200

33.

Robotnický spevokol

Zabezpečenie kultúrnej činnosti v meste

500

34.

Ľudia a perspektíva

Zvyšovanie kvality života zdr.post....

200

35.

Triatlon-duatlon-maratón

Propagácia športu, zdravého pohybu

400

12.

O

Činnosť Cantica Christiana

350
1500
700

do vrchu

30

A

36.

Klub mažoretiek

Činnosť kolektívu mažoretiek 2014

500
36000

SPOLU:
Plaváreň

Prevádzka

59000

Mestské športoviská

Prevádzka

21 700

Špor. poduj. mestské

2000
118700

SPOLU:

V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/D.24:
MsZ v Krompachoch schvaľuje:
Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta Krompachy zahraničné služobné cesty do štátov
Európskej únie v roku 2014.
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta ~

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/E.l:
MsZ v Krompachoch neuznáša sa:
v zmysle ust. § 4, ods.3, písm. f) a g) a § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 26 zákona Č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení MsZ v Krompachoch Č. 112014
o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Krompachy.

V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/F.1:
MsZ v Krompachoch ruší:
uznesenie MsZ v Krompachoch Č. 27/0.1 zo dňa 24. apríla 2013 (plat primátora mesta v zmysle
§ 4 ods. 4 zákona Č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisova s účinnosťou od 1. januára 2013 určilo mesačný plat
primátora mesta vypočítaný podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. l bod 5,t.j. 2,34 násobok priemernej
mesačnej mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok, zvýšený o 24,0 % podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov; takto
určený plat predstavuje po zaokrúhlení sumu 2 336 Eur).
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta

fJt--V/;/ !

U /'.

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/G.1:
MsZ v Krompachoch prerokovalo:
plat primátorky mesta v zmysle § 4 ods. 4 zákona Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á~
prirnátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie
MsZ v Krompachoch určilo:

Č.

36/H.1:

s účinnost'ou od 1. januára 2014, mesačný plat Ing. Ivete Rušinovej, primátorke mesta
Krompachy, vypočítaný podľa ustanovení § 3 a § 4 ods. l bod 5, t.j. 2,34 násobok
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšený o 24,0 %
podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov; takto určený mesačný plat

predstavuje po zaokrúhlenÍ sumu 2 391 Eur.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka me~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/1.1:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje:
odkúpenie akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade, ul. Hraničná
662/17, ktoré sú vo vlastníctve obce Olcnava. Celkový počet akcií je 4 228 ks v celkovej
hodnote 140327,32 E. Menovitáhodnotajednej
akcie je 33,19.
V Krompachoch 10. apríla 2014

U '

Ing. Iveta RUŠINOVÁ ~
primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/J.l:
MsZ v Krompachoch potvrdzuje:
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 35/1.1 zo dňa 26. februára 2014
neschvaľuje Zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorej predmetom je prenájom budúcich
nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 09/2014 na Hornádskej ulici
v Krompachoch uzatvorenú medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a spoločnosťou
KFŠ - Delta s.r.o., Štefánikova 78, Bardejov na dobu 15 rokov za nájomné vo výške
551.690,- EUR.
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorkamest~)

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/K.l:
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta:
zabezpečiť predloženie žiadosti v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 36/D.1 zo dňa 10.
apríla 2014 (spolufinancovanie projektu - prestavba rodinného domu na ul. SNP).
Termín:
14. apríla 2014
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.l:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.2 zo dňa 10. apríla 2014 (dvojizbový byt Č. 32 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP Č. 1 v Krompachoch).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.2:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi Ms Ú:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.3 zo dňa 10. apríla 2014 (dvojizbový byt Č. 33 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP Č. 1 v Krompachoch).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE Č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.3:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi Ms Ú:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.4 zo dňa 10. apríla 2014 (dvojizbový byt Č. 35 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP Č. 1 v Krompachoch).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
Primátork~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 361L.4:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.5 zo dňa 10. apríla 2014 (jednoizbový byt Č. 31 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP Č. 1 v Krompachoch).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014
!

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 361L.5:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi Ms Ú:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 36/D.6 zo dňa 10. apríla 2014 (jednoizbový byt Č. 26 na 6. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP Č. 1 v Krompachoch).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing.~ve!aRUŠINOVÁ
pnmatorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 361L.6:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.7 zo dňa 10. apríla 2014 (plocha na umiestnenie firemnej reklamnej
tabule veľkosť reklamnej plochy 2,0 x 4,0 m na objekte Domu kultúry na Námestí slobody Č. 2
v Krompachoch).
Termín:
14. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.7:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej
tabuli mesta Krompachy ana web stránke mesta Krompachy v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 36/D.8 zo dňa 10. apríla 2014 (časť nebytového priestoru Č. 3 v budove na
Starej ceste súp, č. 1079 v Krompachoch bývalá prevádzková budova vodární na prízemí
vpravo od vstupných dverí vchodu Č. 1 (kancelária č. 1) s výmerou 17,22 m2 ).
Termín:
14. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUSINOVA
.
primátorka mesta
v
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.8:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť
vyhotovenie
a uzatvorenie
kúpnej
zmluvy
v zmysle
uznesenia
MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.9 zo dňa 10. apríla 2014 (predaj časti pozemku pánovi Júliusovi
Maculovi).
Termín: 31. mája 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta (/
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.9:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť
vyhotovenie
a uzatvorenie
kúpnej
zmluvy
v zmysle
uznesenia
MsZ
v Krompachoch Č. 36/D.I0 zo dňa 10. apríla 2014 (predaj časti pozemku pánovi Zoltánovi
Riemerovi).
Termín: 31. mája 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Mul'
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/L.I0:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 36/D.ll zo dňa
10. apríla 2014 (uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Košickým
samosprávnym krajom a Mestom Krompachy).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014

/
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/L.ll:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 36/D.12 zo dňa
10. apríla 2014 (uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krompachy,
a spoločnosťou SEZ Krompachy a.s.).
Termín: 31. mája 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mes~
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 36/L.12:
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. 36/D.13 zo dňa 10. apríla 2014 (zámena
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy na Maurerovej ulici za nehnuteľnosti vo
vlastníctve Františky Jurišincovej, ktoré sa nachádzajú na Družstevnej ulici - rodinný dom).
Termín: 30. apríla 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014

&m

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka
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UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.13:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť naloženie s vyradeným majetkom podľa predloženého návrhu Vyraďovacej komisie
pri MsZ v Krompachoch v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 36/D.14 zo dňa 10. apríla
2014.
Termín: 31. mája 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
riaditelia inštitúcií
V Krompachoch 10. apríla 2014

Ing. Iveta RUŠINOV Á
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primátorka mesta

UZNESENIE č. 36. zo zasadania Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch, konaného dňa 10. apríla 2014
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie Č. 36/L.14:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi Ms Ú:
zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu a fondu rozvoja
bývania v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch Č. 36/D.17 zo dňa 10. apríla 2014.
Termín: do 30. júna 2014
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
V Krompachoch 10. apríla 2014
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
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