
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Krompachy 

 ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ) 

 

predaj nehnuteľností na ulici Trangusovej v Krompachoch (objekt bývalej materskej školy vrátane 

pozemku) zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - stavba súp. č. 351 stojaca na parcele 

C-KN 1132/1 a pozemok – parcela C-KN 1132/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1882 m2, 

Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosti Slovinky, za kúpnu cenu 52.500,00 EUR.  

Gréckokatolícka cirkev má t.č. v nájme prvé nadzemné podlažie tohto objektu a znáša na svoje 

náklady potrebné opravy a údržbu prenajatého priestoru o objekt udržiava v stave spôsobilom 

na dohodnuté užívanie a tým zabraňuje jeho chátraniu. Zámerom Gréckokatolíckej cirkvi je 

nehnuteľnosť ako celok zveľadiť na vlastné náklady a využívať ju naďalej  na účely 

vykonávania náboženských obradov, výchovnovzdelávacích aktivít pre duchovný rozvoj 

a poskytovanie duchovnej služby. Objekt bol dlhodobo mestom nevyužívaný, chátral 

a vzhľadom na jeho technický stav bez následnej rekonštrukcie a opráv bola jeho využiteľnosť 

nemožná.   

Zámer predaja pozemku a spôsob predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 

schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 27.01.2016, Uznesením č. 12/C.1-1,2a. 

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení  

prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 11.02.2016 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 11.02.2016      

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

  referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 
 

 


